
Du kommer i kontakt med styrelsen via e-postadressen styrelsen.kannan13@gmail.com  
Det går också bra att lägga en lapp i föreningens brevlåda på Vikingagatan 41. 
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Brandvarnare och tända ljus 
Inför tiden när många tänder levande ljus i hemmet kommer här information och påminnelser för 

att öka brandsäkerheten i vår gemensamma fastighet.  

 

• Lämna aldrig ett rum med tända ljus. 

• Ha brandvarnare och handsläckare hemma. En brandvarnare täcker ca 60 kvm så i större 

lägenheter behövs flera. Kontrollera att brandvarnaren fungerar och byt batteri vid behov.   

• I källare- och vindsförråd får inga brandfarliga ämnen förvaras såsom; gasol, acetylen, T-

röd, bensin, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, tändvätska, diesel, eldningsolja 

samt de flesta sprayburkar. 

• Hålla utrymningsvägar (trapphusen) fria från lösa och brandfarliga föremål. 

• Se till att alla dörrar till gemensamma utrymmen hålls stängda, dessa skapar barriärer, s.k. 

brandceller mellan olika delar av huset som minskar risken för spridning och förskjuter 

förloppet vid en eventuell brand.  

 

Årets städdag genomförd 
Styrelsen vill tacka alla som kom och medverkade vid höstens städdag, trevligt och effektivt som 

vanligt.  

 
Påminnelse om energi- och varmvattenförbrukning 
Som alla nog är väl medvetna om har energipriser rusat i höjden. Detta drabbar oss som 

privatpersoner men också oss som förening med ökade kostnader som i värsta fall kan leda till 

höjda avgifter. Styrelsen vill därför påminna alla om att vara varsamma med energi- och 

varmvattenförbrukning. Tänk till exempel på att släcka lampor i rum du inte vistas i för tillfället 

och när du lämnar tvättstuga och källarutrymmen. 

Nu när det blir kallare vill vi också påminna om att hålla portar och mellandörrar i entréerna 

stängda för att spara energi. 

 

Soprummen – lämna endast tillåtet material i våra soprum 
Styrelsen påminner om att endast slänga det som är tillåtet i soprummen samt att lägga saker i rätt 

kärl. För mer information läs instruktionerna som finns i respektive soprum.  

Förpackningar ska plattas till så mycket som möjligt för att kärlen inte ska fyllas i onödan.  

Föreningen har inget avtal för att forsla bort material som inte är tillåtet att slänga i soprummen, 

utan sådant material kräver beställning av särskild kostsam transport till återvinningsstation.  

På andra sidan solvändan finns en återvinningsstation och på SVOAs hemsida finns information 

om när den mobila miljöstationen kommer dit: stockholmvattenochavfall.se. 
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