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Brandvarnare och brandsläckare 
 
Vi har tidigare meddelat att vi ska dela ut en brandvarnare med tillhörande batteri till alla lägenheter 
med en anvisning om monteringsplats och instruktion. På grund av Covid-19 är detta ändrat. Utan 
utdelningen kommer ske av MH Drift, vår förvaltare, i samband med radonmätningar. Praktiskt sker 
utdelningen genom dörrknackning och om ni inte är hemma så hängs brandvarnaren på dörren.  
 
På nytt så vill vi uppmana alla boende att skaffa en fungerande och godkänd brandsläckare att ha 
hemma. 
 
Sophantering  
 
Vi vill uppmana alla att vänligen hjälpa till med att följa de anvisningar vi har angående sophantering. 
Källsortera på det som vi det finns tydliga anvisningar om. Tack för att Du hjälper till att ta hand om vår 
förening. 
 
Containrar till jul och efter nyår 
 
Vi kommer att ställa fram containrar för julklappspapper och senare även för julgranar. Dessa kommer 
att placeras vid grovsoprummet vid port 39. Container 1 för julklappspapper ställs ut mellan den 23/12 
– 28/12. Container 2 för julgranar ställs ut mellan 11/1 – 18/1.  
 
Denna information kommer att sättas upp på entrédörrarna också. 
 
Personal från förvaltaren MH Drift  
 
All personl från MH Drift bär på uniform och kläder med loggan från MH Drift på. Tyvärr har vi fått 
information om en incident där en person har ställt upp en dörr och påstått att han var vikarierande 
fastighetsskötare. Var vaksam på detta och ställ aldrig upp några entrédörrar för allas vår säkerhet. 
 
Återigen, vi alla ansvarar för att hjälpa till att öka och bibehålla säkerheten i vår förening. 
 
Levande ljus under julen 
 
Bästa medlemmar, njut av julen men var extra försiktig och medveten om era levande ljus som ni tänder. 
Ha aldrig ljusen tända när ni inte är hemma. 

 


