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MÅNADSBLADET JUL & NYÅR

Det lackar mot Jul och lite 
här och var doftar det av 
pepparkaksbak och annat 

gott. Själv tar jag det lugnt med julstö-
ket men visst har jag förklädet på! Några 
måsten finns det och med några extra 
dagars ledighet finns utrymme för njut-
ning och avkoppling.

Vi har också en nyårsafton framför oss 
och tillhör du dem som fyrar av raketer 
hoppas vi att du tar med dig resterna hem 
när festligheterna är över. Nedskräpning i 
trädgården (eller någon annanstans) står 
inte på önskelistan.

God Jul & Gott Nytt År önskar vi alla 
medlemmar!

Ann Nyström
Informationsansvarig

Information om brandskydd
Den planerade informationen om brand-
skydd blev av olika anledningar inte av 
under hösten. Vi planerar att ha brandinfo i 
början på nästa år.

Har du frågor om brandskydd kan du 
kontakta brandansvarige Ann Nyström, 
tel 655 10 23, ann@andesign.nu

Besiktning av lägenheterna
Anticimex planerar besiktning hos oss 
med början första veckan i februari månad 
nästa år. I avtalet för vår fastighetsförsäk-
ring ingår besiktning av våtutrymmen 
och kök vart tredje år och är en förutsätt-
ning för gällande avtal. Anticimex perso-
nal har uttryckt en önskan att ha någon 
från Bladet med sig vid första kontakten 
med lägenhetsinnehavare, t.ex. husvärd. 
Vi återkommer med information så snart 
planeringen är klar.

Se upp för snö och is från 
taken!
Just nu ligger det rätt mycket snö på våra 
tak och beroende på hur det blir med 
temperaturväxlingarna kan det komma 
att bli en del snöras. Var extra försiktig 
vid in- och utpassering.
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Byte av brandvarnare
Föreningen har nu köpt in nya brandvar-
nare, en till varje lägenhet. De är av lik-
nande typ som de föregående med fast, 
ej utbytbart batteri, som ska räcka i 10 år 
enligt reklamen, men kanske håller i 7-8 
år i verkligheten. De som redan fått nya 
brandvarnare installerade får inga nya 
denna gång och behöver således inte byta 
en gång till.

Brandvarnarna kommer att levereras till 
respektive lägenhet under januari genom 
husvärdarnas försorg. 
Vi räknar med att de flesta medlemmar 
klarar att byta ut den gamla mot den nya. 
Är det för besvärligt så torde husvärdarna 
kunna hjälpa till med bytet.

INSTRUKTION: 

1.  Tag bort den gamla brandvarnaren 
genom att skjuta den några millime-
ter åt sidan och lyfta av den. Särskilda 
kärl för att tillvarata de gamla varnarna 
kommer att finnas i grovsoprummet.

2.  Den nya, runda typen av brandvar-
nare har dubbla fästen. Den vita plast-
skenan ska tas bort. Gör det genom att 
vrida den några millimeter. Då lossar 
den. Den lilla svarta piggen ska skjutas 
åt sidan någon millimeter. Då aktiveras 
batteriet och den lilla vita luckan kan 
stängas.

3.  De tunna sladdarna är till för att serie-
koppla flera brandvarnare. Det är i 
regel inte aktuellt, varför de kan klip-
pas av om man inte har för avsikta att 
seriekoppla ett antal brandvarnare. 

4.  Trä varnarens stora runda hål över en 
av piggarna, tryck varnaren uppåt och 
skjut den in över den andra piggen.

5.  Testa genom att hålla knappen intryckt 
några sekunder. Fungerar den så tjuter 
den till. Testa gärna någon eller några 
gånger i månaden.

/Styrelsen genom Göran Lif

I förra numret skrev vi om 
sopnedkasten, se nedan:
”Släng inget olämpligt i sopnedkastet!

Sopröret slutar med en krök längst ned och 
där fastnar kartonger, plankbitar och annat 
som sen täpper igen hela röret, skärpning!”

Trots detta och tidigare påpekanden fort-
sätter problemen i alla hus. 

Det är tydligen svårt att föreställa sig hur 
sopnedkasten ser ut och fungerar. Kar-
tonger, frigolitbitar, plankbitar, soppåsar 
som är överfyllda och pressas in i sopned-
kastet, allt stannar i den krökta delen av 
röret och täpper till. 

Följden blir stopp, ibland en bra bit 
upp och någon måste då rycka in och 
åtgärda. Det är inte kul kan vi lova, sär-
skilt inte som en del av det nedslängda 
består av glas, konservburkar med öppet, 
lock och andra vassa föremål.

Fyll inte påsarna mer än att de går att 
knyta ihop ordentligt. 

Under helgdagarna blir det alltid 
mycket sopor och därför extra viktigt att 
inte slänga annat än hushållsavfall i sop-
nedkastet. Vi har returpappersrum i alla 
hus och grovsoprum i 8´an.



God Jul
&

Gott Nytt År!


