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Elavbrott – vad kan du göra själv?
Det har tyvärr blivit vanligare med elavbrott för större
bostadsområden. Dessvärre är vi ofta inte förberedda för det,
vi litar för mycket på att inget ska hända. Ett avbrott på några
timmar är ingen katastrof, men om det börjar röra sig om dygn
uppstår svårigheter. Med några enkla förberedelser kan du
ändå klara av det nödvändigaste; ljus, matlagning, information
och kommunikation.

Till sist….
Det blir ingen majbrasa på
gärdet, vid kullarna, i år. HSB
och övriga föreningar kan inte
enas om kostnaderna och att
få fram nödvändig
vaktpersonal.

Vi föreslår därför att du ordnar en låda med några första saker
för nödhjälp och förvarar den i ett förråd. Exempel enligt bilden
ovan; en värmekälla för matlagning (sprit- eller gasolkök), en
ficklampa, stearin/värmeljus, tändstickor, en batteriradio och
en batteridriven laddare för din mobil. En vattendunk är bra att
ha till hands.
Du kan hämta mer information hos Energimyndigheten på
webben; https://energimyndigheten.aw2m.se/Home.mvc?ResourceId=283
(markera Trycksaker)

Obs, på förekommen
anledning! Vi måste komma
ihåg att stänga ytterportarna
efter oss! Dels för värmesvinn,
men även för att hindra att
katter och andra djur tar sig in
och förorenar där.

Vi undersöker om vi har råttor och

Finns behov av ladd uttag för

möss inom föreningens område

hybrid/elbilar i vår förening?

Med anledning av bl.a. byggverksamheten

Styrelsen ligger i startgroparna för att

längs Fyrislundsgatan har bostadsrätts-

konvertera några parkeringsplatser till ladd

föreningarna däromkring märkt en ökad

platser för elbilar. Vi vill därmed höra oss för om

förekomst av råttor och möss. Vi vill ligga steget

just du planerar att byta till en hybrid/elbil inom

före och gör för närvarande en undersökning

närmaste tiden.

av detta, tillsammans med Anticimex. Vi har
lagt ut bete i fyra av våra avloppsbrunnar och
vid olika ställen ovan jord. Inget av dessa
beten är giftigt eller farligt för barn, vuxna eller
husdjur.
Efter några veckor ska betet undersökas och
om det finns anledning kommer vi att anlita
Anticimex för att sätta ut särskilda, giftfria,
fällor. Vi återkommer med mer information
senare.

Uppfräschning av trapphusens
golvytor
Vi har påbörjat/genomfört en grundlig

För att få ett underlag på hur många platser
som är aktuella i dagsläget är vi tacksamma
om du via mail till styrelsen
(kvannen@blixtmail.se), eller med skrivelse i
expeditionens brevlåda, lämnar ditt intresse
eller synpunkter kring denna fråga.
Styrelsen har fått förfrågan om just laddplatser
och det finns säkert flera som också funderar i
samma banor.
Detta skapar nya förutsättningar och
möjligheter för befintliga och blivande
medlemmar i ett läge då marknaden för
hybrid/elbil expanderar kraftigt.

rengöring av trapphusens golvytor. Dessa har

Ännu ett steg till en mer attraktiv

sedan försetts med en skyddande

bostadsrättsförening!

ytbehandling som underlättar för en
effektivare fortsatt trappstädning.
Det företag vi anlitat har satt upp anvisningar i

Påminnelse om motioner till
årsstämman senast den 31 mars

trapphusen för oss boende under

Föreningens årsstämma hålls den 23 maj 2017

behandlingstiden och dessa ska förstås

i Kvantingen. Kallelse och övriga handlingar

respekteras.

kommer i maj.

Vi har också köpt in och lagt ut dörrmattor i

Motioner och övriga frågor till stämman ska

entréerna till servicehusen.

dock vara styrelsen tillhanda senast den

I sammanhanget vill vi påminna om att inga

31 mars 2017.

saker, förutom barnvagnar utan insatser och

Du har möjlighet att påverka föreningens

rullatorer, får förvaras i trapphusen över huvud

verksamhet – använd den!

taget!
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