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Snart kommer den!
Vintern är på ingång, vare sig vi gillar det eller inte! Så varför inte välkomna den
tillsammans med andra medlemmar under lite trevliga former på första advent?

Demo av hjärtstartare och inbjudan att prova på HLR
Söndagen den 1 december kl. 15 är alla medlemmar inbjudna till visning av föreningens nyinköpta hjärtstartare. Då bjuder vi på varmkorv och värmande
adventsglögg. Föranmäl gärna antalet personer som kommer senast den 27/11
till anita.alvaeus@telia.com, så vi vet hur många vi ska handla till.
Under visningen får vi höra hur larmet låter om någon skulle behöva hjälp, hur
man öppnar skåpet och kommer åt själva hjärtstartaren och hur det går till att
använda den. Alla är välkomna, även barnen. Efter demon finns det möjlighet för
medlemmar att få prova på att ge hjärt- och lungräddning på en övningsdocka.
(Utrymmet är begränsat men vi försöker vi hinna med så många vi kan.)

Utbildning i HLR
Tisdag den 10 december kl 18.00 finns det dessutom möjlighet att hänga på när
styrelsen bokat in sig på grundutbildning i hjärt- och lungräddning hos Brand- och
Sjukvårdsakademien i Visby, Broväg 10A. Antal platser är begränsat, så först till
kvarn. Anmäl intresse via e-post senast den 7/12 till styrelsen@talluddenvisby.se.

Avisering om avgiftshöjning
Senast föreningen höjde avgiften var 2012. Föreningen har en god och stabil
ekonomi. För att bibehålla en god ekonomi även för kommande år, när behovet
av underhåll för fastigheten ökar och i viss mån även övriga driftskostnader ökar,
kommer avgiften att höjas med 2 procent från och med 1 januari 2020.

Dags att dammsuga filtren under elementen
Inför vintern då vi tillbringar allt mera tid inomhus vill vi påminna om att filtren i
friskluftsintagen under elementen behöver dammsugas någon gång om året för
att ventilationen ska fungera som tänkt. Instruktion om hur de ska sitta rätt finns
i infoblad från december 2018. (Du hittar det även i pärmen i tvättstugan).
Passa gärna på att testa alla brandvarnare också när du ändå är igång!

Kolla att tilluften fungerar
Täpp inte till friskluftsintagen under elementen om det drar kallt, det ger kraftigt
försämrad luftkvalitet inomhus enligt information från Svensk Ventilation. (Se
hellre tipsen i tvättstugan om inställning av värmepumpen om det är kallt.)

Till sist, uppmaningar i repris...
Vi avslutar med några uppmaningar som ni hört förut, men som tyvärr behöver
upprepas med jämna mellanrum:
Håll rent på golven i soprummen!
Vi är generellt duktiga på sopsortering men ibland blir det tokigt och saker läggs
i fel kärl eller ställs på golvet. Finns det inget uppmärkt kärl som passar så lämna
det till närmaste återvinning eller pantinsamling. Det samma gäller om det är fullt
i kärlen – lämna det till återvinning eller ta med det hem igen tills det är tömt.
Har du inte tillfälle eller möjlighet att göra det själv, fråga någon av dina grannar.
Och kör försiktigt!
Snart tas farthindren undan för vintern och då är det kanske lätt att glömma bort
att det är gångfartshastighet, max 7 km, i hela området för såväl bilar som för
cyklar och sparkcyklar. Och att gående (även fyrbenta) alltid har företräde.
Så var rädda om er och varandra!
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