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Brandskydd hemma 

Kampanjen Aktiv mot  BRAND  är ett samarbete mellan myndigheter, 

försäkringsbolag och brandskyddsbranschen samt kommunernas räddnings-

tjänster.  

Den bilagda foldern beskriver vad vi som medlemmar kan göra hemma för att 

på olika sätt  minska vanligt förekommande brandrisker, skydda dig mot brand, 

rädda och också varna andra människor som befinner sig i fara, larma 

brandförsvaret och också bidra till att släcka en brand. 

  

Avslutningsvis lämnar foldern några råd om en brand trots allt utbryter i  

lägenheten eller i trapphuset utanför lägenheten :   

>  Om du stänger dörren till rummet eller lägenheten där det brinner så hindras 

    spridningen av branden och  röken. Se till att alla först kommer ut! 

>  Brinner det och du inte kan släcka branden – ta dig ut. Stäng dörren    

>  Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus och använd aldrig hissen vid brand 

>  Brinner det hos någon annan  och det är rök i trapphuset- stanna i  

    lägenheten. Räddningstjänsten kommer att hjälpa dig! 
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Barnrytmik – barnens egen dans, gympa och yoga   

I slutet av januari är det dags för de minsta i föreningen att åter börja dansa, 

gympa och yoga. Varje tillfälle kommer  det att vara olika teman.  

Terminsavgiften är  100:- per barn .  

Alla barn som vill vara med är välkomna, även en kompis eller ett barnbarn som 

inte bor i området. Detta gör vi för att barnen skall röra på sig och för att bidra 

till att skapa gemenskap i området mellan barn och vuxna. Från ett år och uppåt 

är barnen välkomna att delta. När ni har anmält er får ni vidare information.  

Anmälan kan ske på telefon 0761-1714977, genom  mail till 

josefine.snickarbacken@gmail.com eller genom att lämna en lapp i brevlådan  

hos mig Sidensvansvägen 34.  

Hoppas vi ses på det nya året hälsar Josefine Holm  och Anna Shyhag  
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Rapport från styrelsens informationsmöte för medlemmarna 

Se bilaga!      

 

Hustomten i Sollentuna 

Föreningen har ingen egen hustomte.  I stället får vi vända oss till den 

kommunala ”fixartjänsten”, som kostnadsfritt hjälper pensionärer i Sollentuna 

med mindre tjänster i hemmet, vars syfte bland annat är att minska risken för 

fallskador. Kontakt: 08- 128 245 40 

  

Styrelserummets öppethållandetider under jul- och nyårshelgerna 

Styrelserummet kommer att vara stängt under  jul- och nyårshelgerna.. Från och 

med den 10 januari är medlemmarna ånyo välkomna för att träffa styrelsens 

representanter mellan kl 18.30 och 19.30 på Sidensvansvägen 63.  

Obs! Felanmälningar kan under helgerna som vanligt göras på telefon 08-

352444. Ej akuta ärenden kan även anmälas via mailen fel@snickarbacken.com. 

 

När det blir dax efter jul- och nårshelgerna...... 

Släng då plastgranarnas barrande kusiner på eldningsplatsen, som ligger 50 

meter nedanför den stora stenen i änden av B-huset, dvs Sidensvansvägen 85.  

Tack på förhand för hjälpen. 

 

Julhälsning från styrelsen  

Tänk på vad som sagts ovan vad gäller den ökade brandrisken.  Håll trapphusen 

rena från allt brännbart på golv och väggar.   

Tänk på att trapphusen är brand- och ambulanspersonalens utrymningsvägar. 

Och tänk vidare på den ökade risken för inbrott inför de stundande helgerna.  

Jobba således förebyggande både vad gäller brand och inbrott ! 

 

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År        

önskar  

 

Styrelsen 
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