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Inbjudan till infoträff och 
sommarknytis...
Vet du hur vår hjärtstartare fungerar eller var vi har samlingsplats om det skulle 
börja brinna? Lördagen den 3 september, kl. 15–17.30 är alla medlemmar, 
stora som små, välkomna på en gemensam aktivitet med brandskyddsinfo och 
visning av vår hjärtstartare. Det blir dessutom lite information om ”Huskurage” 
vars policy styrelsen valt att stödja. Styrelsen bjuder på nåt att dricka, varför vi 
gärna vill få en föranmälan till anita.alvaeus@telia.com senast den 1 september. 

Vi samlas på ängen framför tvättstugan och får en introduktion av inbjudna 
gäster. Vid regn samlas vi i nordvästra carporten. Det kommer att finnas  
möjlighet att prova på både brandsläckning och hjärt- och lungräddning med 
övningsdocka. (Först till kvarn, så långt tiden räcker.) 

Lite senare samma kväll återupptar vi också traditionen med en gemensam 
sommarknytis på samma plats. (2019 blev det inställt då vädergudarna inte var 
med oss, sedan satte pandemin stopp i två år.) Läs mer om aktiviteterna nedan. 

Brandövning och brandskydd 3/9 
FireTac ABs representant Andreas Wiklund kommer att hålla i brandövningen. Det 
är även de som numera sköter brandskyddskontrollen en gång per år i vårt 
område. Andreas har med sig övningssläckare, docka och brandfilt, samt skydds-
kläder och handskar för dig som vill prova på (i första hand för vuxna). Saknar 
du själv pulversläckare, brandfilt eller fungerande brandvarnare hemma, och vill 
köpa, så har han med några såna också till bra priser.
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HLR och visning av hjärtstartaren den 3/9
För några år sen köpte föreningen in en egen hjärtstartare och bjöd in till 
visning och att få prova på hjärt och lungräddning. Pandemin satta sen stopp 
för fler utlovade tillfällen, men nu är det dags igen. Lina Gottfridsson i 22A 
som till vardags jobbar på ambulansen visar. Vi får även höra hur det låter i 
området när någon aktiverar hjärtstartaren och som kanske behöver hjälp att 
larma eller liknande. Bra ljud att känna till för alla!

Huskurage – grannsamverkan emot våld den 3/9
Huskurage är en ideell organisation som verkar för att förebygga, förhindra 
och stoppa våld mot närstående genom att sprida kunskap och metoder till 
grannar, bostadsbolag och kommuner, något som vi som förening har valt att 
stå bakom och ansluta oss till. Initiativtagare till detta är vår medlem Lina 
Gottfridsson som i samband med HLR-informationen ovan kommer att berätta 
mer om vad huskurage står för och vad vi som grannar till varandra kan göra 
för att bidra. Gå gärna in och läs mer på huskurage.se

Sommarknytis kvällen den 3/9
Nu är det äntligen dags att återta traditionen med ett gemensamt knytkalas 
för alla medlemmar som vill. Väldigt enkelt... Ta med det du vill äta och 
dricka, dina egna utemöbler, och gärna ett glatt humör och några kulörta 
lyktor, så kan vi umgås, sjunga lite och ha trevligt tillsammans. Några brukar 
ta med grillen och andra kör kräftor. Styrelsen fixar sånghäften.

Varmt välkomna! 
När: Lördagen den 3 september kl. 18.30 (till bords) 
Var: Under tak i nordvästra carporten

OBS! Flytta bilarna den 3/9
Har du din bilplats i denna nordvästra carportlängan (den sista mot havet) så 
ber vi dig tillfälligt parkera bilen annorstädes denna dag, gärna redan på 
morgonen. Vi kan ha behov av den redan under dagens aktiviteter. 

https://huskurage.se


Projekt fasadrenovering 2022–2023
Bladlunds har meddelat att målningen av fasaderna löper på enligt plan.  
Hus 2,4 och 6 och delar av södra carportarna målades innan semestern och 
om inte vädret ställer till något eller att hösten kommer för tidigt ska även hus 
8, 16, och 22 hinnas med innan hösten. (Övriga hus och villan ligger enligt 
planen för nästa år.) Trasig panel och putslagningar kommer att märkas upp 
och tas om hand i efterhand.

Har du behov av att slänga metallskrot?
Då ska du INTE göra det i våra soprum! Varken på golvet eller i kärlet!

Vid flera tillfällen den senaste tiden har det samlats metallskrot på golven i 
båda våra soprum. 

Förpackningar – men inte metallskrot och grovavfall
I föreningens kärl kan du lägga metallförpackningar, men all övrig metallskrot 
såsom grillgaller, trappstege, duschslang, kylväskehandtag, ljuslykta etc. tar 
sopbilen inte med, utan det blir stående på golvet och hindrar både sop- 
hämtarna och städning av golven. Detsamma gäller glasburkar och glasflaskor. 
Blir saker stående i vägen på golven riskerar vi att inte få sophämtning eller 
städning alls. Känns du vid skräpet så ta bort det igen. Kan du inte ta dig till 
en återvinningsstation själv med glas, stora förpackningar eller metallskrot så 
fråga en snäll granne. Läs mer om sopsortering på regionens hemsida. 

Är det någon som ändå ska till återvinningen och kan tänka sig köra bort 
skräpet denna gång (oavsett vem som ställt det i soprummen) så är det 
förstås också tacksamt. 

Styrelsen
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