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Här kommer lite tips och information inför den kommande
Julen.
Papper och kartonger
Det blir mycket papper och kartonger då alla julklappar är
öppnade och våra kärl i soprummet kommer att bli fulla. Se till
att platta till kartongerna så att de inte tar så stor plats i
sopkärlen. Omslagspapper lägger man i kärlet för pappersåtervinning.
Julgranen
När det blir dags att dansa ut Julen och granen ska slängas så
går det bra att kasta den i grovsoporna. Men då måste man
först klippa eller såga bort grenarna och lägga dessa i en
sopsäck.
Alternativet är att ta julgranen till en återvinningsstation.
OBS! Inga granar får kastas på gården eller utanför
grovsoporna.
Riskerna med värmeljus
När ett värmeljus är på väg att brinna ut är stearinet flytande
och värmen mycket hög. Risken är då stor att brand sprids till
föremål i omgivningen.
Om du ställer flera värmeljus intill varandra kan det smälta
stearinet eller paraffinet ta eld och orsaka en mindre explosion.
Tänk på att aldrig lämna levande ljus tända obevakade.
Släck ljusen när du lämnar rummet.
Brandvarnare
Brandvarnare är ett måste i alla hem. Vid brand är det röken
som är farligast och som orsakar dödsfall. Skaffa därför en
brandvarnare som reagerar på den livsfarliga röken och väcker
dig.
Kontrollera brandvarnaren regelbundet och se till att det
finns ett batteri i brandvarnaren som är laddat. Testa din
brandvarnare en gång i månaden, genom att trycka på
testknappen så ska det höras ett starkt ”pip”.
Brandsläckare
En brandsläckare är bra att ha för att så snabbt som möjligt
påbörja släckning. Ha gärna utbildning med din familj om hur
släckaren fungerar. Så att alla i familjen vet hur den fungerar
och var den är placerad. Kom ihåg att gå igenom detta med
jämna mellanrum.

Ny kod
VI kommer att byta kod till entréerna vid det kommande årsskiftet. Koden kommer i er brevlåda.
Var uppmärksamma och noga med att inte släppa in obehöriga i fastigheten. Lämna inte ut koden
till obehöriga. Det är en del av vår säkerhet i fastigheten.
Balkongerna
Efter slutbesiktning den 7 december är balkongrenoveringen avslutad och klar.
Grov- och elsoporna
Efter det kommande årsskiftet så blir det ändringar vid lämning av grov- och elsopor. Från och
med måndagen den 11 januari 2021 kommer grov- och elsopor att vara öppna varannan måndag,
jämna veckor, med samma öppettider som tidigare 18:00 – 19:00.
Planera er lämning av sopor enligt nya schemat. Som vanligt får inga grov eller elsopor lämnas
utanför soprummen. Det kommer att vara ha öppet som vanligt i grov- och elsoporna under Juloch Nyårshelgen.
Ordning och reda
Låt oss hjälpas åt att ta ansvar för vår gemensamma fastighet där vi alla ska bo och trivas
tillsammans, ordning och reda skapar säkerhet och trivsel för oss alla.
Coronatider
Hoppas allt går bra i dessa speciella tider. Håll distansen och ta promenader i den vackra miljö
och natur som Sollentuna erbjuder. Ta hand om och hjälp varandra.

Vi önskar alla boende en riktigt
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
Styrelsen BRF Hyresgästen 1

