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Garaget 
Slutbesiktningen är gjord. Allt är klart och inga 
anmärkningar. Saknar någon kablar mm så står 
det en kasse med dessa i nedre garaget. 

Brandinspektion 
Efter genomförd brandinspektion vill vi 
påminna om brandsäkerheten. Titta på vad du 
förvarar utanför förrådet och märk upp de saker 
som får förvaras där. På hemsidan finns 
information vad som är tillåtet att förvara 
utanför förrådet.  

Placera inte något på eller intill radiatorerna och 
se till att inte blomblad eller liknande faller ned 
på dem  

På hemsidan finns mer information om 
föreningens brandskyddsarbete. Se Energi & 
miljö: Brandskyddsregler, Råd för brandsäkerhet 
i din bostad, Brandsäkerhet i förråd, 
Systematiskt brandskyddsarbete.  

Brandvarnare 
I samtliga lägenheter ska det finns två 
brandvarnare. Kontrollera att Era brandvarnare 
fungerar. 

Om någon nyinflyttad saknar brandvarnare, 
kontakta Ulrica Petersson angående detta. 

Brandskyddskontroll 
Brandskyddskontroll har utförts på rökkanaler 
som betjänar eldstäder. Inga avvikelser 
noterades. 

 

 

 

Grannsamverkan 

Björn informerar inför sommar från 
grannsamverkan.  

   

Snart sommar!  

Nu blir det snart mer tomt i Föreningen. Det är 
smart om vi i varje hus hjälps åt att se till åt 
varan och göra så att det inte ser så tomt ut. Kolla 
när grannarna ska vara borta och samordna. 

• Informera varan om bortavaro även vid 
kortare resor. 

• Arrangera så att lampor tänds och släcks, 
helst oregelbundet och bara när det är 
mörkt ute. 

• Låt radion gå på med timer så det hörs 
ljud i hemmet. Slå dock inte på TV-
apparaten eftersom detta ökar 
brandrisken. 

• Töm brevlådan på post och reklam åt 
varan. 

• Förvara inte trädgårdsredskap och stegar 
utomhus 

• Tala inte om att du är bortrest på 
telefonsvararen. 

• Var försiktig med statusuppdateringar i 
sociala medier, tala inte om att du är 
bortrest och hur länge. Kom ihåg att 
många tjänster geotaggar dina inlägg 
(Facebook, Instagram, Twitter m.fl.). 

• Lås fönster och dörrar. Lämna inte några 
nycklar hemma, även de smartaste 
gömställen kan avslöjas. 

 



 

 

 

 

Ditt "smarta hem" kan bli som ett ”kontor” 

för hackers som vill begå brott i ditt namn. 

Säkerhetsfaran i hemmet ökar när många prylar är 
uppkopplade på samma nätverk. Då räcker det att 
en hacker kommer åt en pryl och sedan används 
dina datorer/enheter för att hacka något annat 
och användas för brottsliga ändamål. 

Gör det svårare för hackers att komma 
åt ditt smarta hem 

• Byt ut standardlösenord. 
• Använd en lösenordshanterare så du bara 

behöver komma ihåg ett lösenord. 
• Segmentera ditt hemma-nätverk genom 

att exempelvis skapa ett gästnätverk i din 
befintliga router eller använd två routrar. 

• Ge inte nätet tillgång till känsliga 
uppgifter. 

• Överväg vilka saker du verkligen behöver 
ha uppkopplade mot internet. 

Gula garaget 
I gula garaget står mycket gamla målarburkar, 
blomkrukor mm. 

Se över era hyllor och saker som står på golvet 
och släng det som är gammalt och inte används. 

Till hösten kommer vi att i samband med 
höststädning göra en rensning. 

 

Frukt 
Om det är någon som har mycket frukt och som 
vill skänka till grannarna kan sätta upp lapp i  
soprum och tvättstuga. 

  

Tack för vårstädningen 
Som vanligt gjorde vi strålande gemensamma 
insatser på städdagen. Tack för det! 

Ny styrelse, arbetsgrupper 
Ny styrelse ser ut enligt följande: 

Ordförande: Susann Engström 
Vice ordförande: Per Pettersson 
Sekreterare Camilla Blumenthal 
Ledamöter:  
Calle Moberg 
Carmen G 
Kristin Arbman 
Ulrica Petersson 
HSB-ledamot: Bengt Persson 
 

Kommande styrelsemöten 
Styrelsemöten för 2019/2020 är:  
14 augusti, 4 september, 2 oktober, 6 november, 
4 december, 8 januari, 5 februari, 4 mars, 1 april, 
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.  

Stämmoprotokollet 
Stämmoprotokollet finns nu i tvättstugan. 

Höststädning. 
Höststädning kommer att äga rum 20 oktober. 

Ha en riktigt skön sommar! 

 
 


