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Varmvattenberedarna
Byte utav varmvattenberedarna är klart och
samtliga som behövde bytas har nya beredare
installerade. Vi kommer att göra årliga mätningar
för att kontrollera vattentemperaturen.

Brand- och elsäkerhet
Lite tips så här i juletider:
”Ljusen är som släkten på julen,
man ska ta hand om dem"

Brandskyddsföreningens tips för elsäkerhet
• Kasta ljusslingor som spruckit eller har
trasiga lampor som inte går att byta.
• Använd endast ljusslingor utomhus som är
gjorda för utomhusbruk OCH i uttag med
jordfelsbrytare.
• Använd endast CE-märkta produkter.
• Ur brandsynpunkt är det viktigt att rengöra
köksfläkten regelbundet eftersom fett i
fläkten innebär en brandrisk, (särskilt nu i
juletid med mycket tillagande av mat.)

Brandvarnare
Brandskyddsföreningens tips för att inte orsaka bränder.
• Var ingen träskalle. - ”Ära vare Gud i
höjden, använd inget gjort i slöjden”
Ljusstakar ska stå stadigt, ha rätt dimensioner
för ljuset och tillverkas i obrännbart material
• Fördela ansvaret - Den som tänder ljusen ska
släcka ljusen. Sätt en dekal vid ytterdörren
som påminner dig om att släcka ljusen.
• Rensa riskerna - Vad vore julen utan vackra
dekorationer, gardiner och dukar? Desto
tråkigare om de brinner upp för att de
placerats vid ett levande ljus.
• Placera värmeljusen klokt - Värmeljus som
står tätt kan bli så varma att stearinet antänds.
Fukt som samlas i aluminiumkoppen kan
skapa en ångexplosion som välter ljuset.
• Ha släckutrustning redo - Du hinner inte
springa ut i förrådet för att hämta brandfilten
och släckaren.

I samtliga lägenheter ska det finns två
brandvarnare. 1 december är
”brandvarnardagen”, och en utmärkt dag att
varje år byta batteri. Detta datum har passerat
för 2019 men byt batteri den 23 december i år i
stället. Kontrollera regelbundet att Era
brandvarnare fungerar.
Brandskyddsföreningens bästa brandvarnartips:
• Ha minst en brandvarnare per våningsplan,

gärna en i varje rum.

• Se till att dina brandvarnare har

standardmärkningen SS-EN 14604.
• Placera brandvarnare i eller intill sovrum så
du hör om det larmar när du sover.
• Placera brandvarnare nära köket, där det är
vanligt att bränder börjar.
• Glöm inte brandvarnare i stugan, båten och
ta gärna med en resebrandvarnare på resan.
Vid utflyttning, lämna kvar de brandvarnare som
föreningen bekostat. Om någon nyinflyttad
saknar brandvarnare, kontakta Ulrica Petersson
angående detta.
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Sopsortering
Till jul slängs mycket
presentpapper och
snören. De hör hemma i
vanliga hushållssoporna
eller, om det är stora
mängder, i grovsoporna.
Släng INTE
presentpapper i tidningsinsamlingen!
Se till att alltid platta till kartonger innan de läggs
i kartongkärlen så får mer plats till kommande
hämtning. Större och mer skrymmande
kartonger viks ihop och läggs i grovsoporna.
Julgranar läggs i komposten bakom röda längan.
Var noga med att rulla ihop eller vik in
öppningen på de bruna påsarna med
kompostavfall. Om de inte stängs åker innehållet
ut i behållaren och ger dålig lukt.

Grannsamverkan
Björn informerar inför julen från grannsamverkan.
"Höstmörkret har satt fart på inbrottstjuvarna"
skriver Mitt i Bromma 12 november. Polisen
säger att just nu är ligor mer aktiva i Bromma
och att både villor och lägenheter har drabbats.
Så det är läge att vara vaksamma på okända som
rör sig i vårt område, att hålla låst och att sätta
timers på lampor och kanske en radio - speciellt
om man reser bort. Och förstås att hjälpas åt
grannar emellan att titta till, ta bort snö, tömma
post och se till att det ser ut som grannarna är
hemma. Ni som är hemma, ta en promenad i
området och titta runt lite. Bra om det syns att
det är människor i rörelse som ”håller koll”.
Syftet med Grannsamverkan är ju att minska
brottsligheten och öka tryggheten i

bostadsområden. Med samverkan skyddar man
sig på ett bra sätt genom att både avskräcka och
försvåra för eventuella tjuvar. Enligt en studie
från Malmö Högskola 2019 så har
Grannsamverkan minskat antalet inbrott med
36% jämfört med 8% i kontrollområden.
Vilket lås ska jag ha hemma? Vilka bedrägerier
kan jag bli utsatt för? Vad kan jag göra för att
skydda familjen, hemmet och värdesakerna? En
bra källa till tips och kunskap är
Stöldskyddsföreningens webbplats. De hjälper i
olika steg till bättre säkerhet i vardagen.
https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/s
akerhetsguider/
Stöldskyddsföreningen har också en serie korta
filmer - "Stoppa Tjuven!" som är både
underhållande och mycket informativa. En hel
rad kul filmer med en polis och en f.d. kriminell
som visar hur brott begås och hur de kan
förebyggas. Titta på dem i höstmörkret!
https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/s
toppa-tjuven/

Parkvägen
Nedre vägen till Brf Margretelund, ”Parkvägen”
ska inte användas
Sedan 2018 finns inget avtal med kommunen
om att vi får använda den del av parkvägen som
leder ut till Minnebergsvägen, varför den inte får
användas för biltrafik. Vägen är endast avsedd
för gångtrafikanter. All biltrafik som behöver
ske till vårt område ska gå via den övre vägen,
som är vår egen, förbi garaget.
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Markvård
Vår markvårdsentreprenör Åsa Thulin tipsar om
att nu är bra tid att beskära gamla grenar på
buskar och ta bort sly i våra enskilda
närområden. Det är lättare att se uppstickare ur
marken och form på buskar när löven är borta.

Kommande styrelsemöten
Kommande styrelsemöten för 2020 är:
8 januari, 5 februari, 4 mars, 1 april och 6 maj.
Hör av dig om du har frågor eller ärenden som
du vill att vi tar upp. Helst skriftligen så är det
lättare att hantera ärendet.

Välkommen på årsstämman
23 april är det dags för föreningens stämma.

God Jul och Gott Nytt År!
Önskar Styrelsen

