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Bibliotek i kvartersgården 
Genom en gåva från familjen Monika och Pelle Andersson, som nu har flyttat från 
Snickarbacken, har ett bibliotek börjat byggas upp i kvartersgården. Två bokhyllor och en hel 
del intressant litteratur finns redan på plats. Fler böcker är välkomna. Kontakta Gunilla 
Bornemann (08-7559465), som är ledamot i styrelsen och som lovat att skapa ordning bland 
böckerna. Öppethållandetider: Tisdagar mellan kl 18 och 19. Välkomna! 
 
Nytt städbolag   
Det är inte lätt att hitta en städfirma som vi kan vara nöjda med. Efter att många klagomål på 
städningen av trapphusen, hissarna och också tvättstugorna, har styrelsen brutit avtalet med den 
tidigare städfirman och istället engagerat sollentunaföretaget Städpulsen. Den nya städfirman 
har på uppdrag av styrelsen redan påbörjat sitt arbete genom en extra städning av trapphusen 
och hissarna.  
 
Medlemsmöten  
I höst kommer det tradionella medlemsmötet att äga rum torsdagen den 19 november och ett 
särskilt informationsmöte för alla nyinflyttade tisdagen den 24 november. Båda mötena äger 
rum i kvartersgården med början kl 19. Boka redan nu dessa dagar! 
 
PUB- kväll  
När nu kvällsmörkret lagt sig kommer festkommittén att anordna ytterligare en som vi hoppas 
välbesökt och trivsam kväll då vi minglar och lyssnar till levande musik. Detta arrangemang 
kommer att gå av stapeln lördagen den 14 november. Boka även den kvällen!  
 
Rensa på terrasser och på balkonger 
Det läcker och rinner vatten från våra terrasser och balkonger. Bidra därför till att minska 
underhållet av dessa utsatta byggnadsdelar genom att rensa blomlådor och rännor nu när det är 
höst. Terrasslådorna kommer att tvättas i vår när solen på nytt stiger på himlen.  
  
Skydda dig och dina grannar mot brand! 
Med den uppmaningen går Räddningsverket ut och påminner alla lägenhetsinnehavare att i 
förebyggande syfte inte ställa något brännbart i trapphusen, hålla vindar, källare och garage 
låsta och heller inte blockera trapphusen.  
Gå heller inte ut i ett rökfyllt trapphus- stanna i stället i din lägenhet! Larma 112. 
För vidare information, vänd blad! 
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Ställ inget brännbart i trapphuset 
Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra 
konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material  
som barnvagnar, tidningar och kartonger.

Håll vind, källare och garage låsta 
Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder.

Blockera inte trapphuset 
Framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är din väg ut och 
räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal  
med bår måste kunna komma fram.  

Stäng in branden! 
Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig.  
Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! 
Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din 
lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Skydda dig  
och dina grannar  
mot brand

www.raddningsverket.se
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