
Sommar

Sommar, grill, rök och annat kul

För att sommaren ska bli så trevlig som möjligt
behöver du tänka på några saker kring brandfara.
Sommaren kan ha torra perioder utan regn vilket
medför viss brandfara i samband med grillning,
rökning med mera. Några saker att tänka på:

- förvara inget brandfarligt på balkongen. Detta
innebär torra blommor, tyger, mattor eller dukar på
utmöbler, och annat som lätt kan antändas ifall till
exempel en fimp eller gnista hamnar fel,

- tänk därför även på att aldrig fimpa från balkongen.
Om du röker använd en tillsluten askkopp så att inte
vinden sprider glöden. En uppochnedvänd liten
blomkruka med ett hål i botten på en liten tallrik eller
fat funkar fint.

- Grilla är OK, men inte för nära huset eller på din
balkong, bland annat därför att röken kan störa
grannar, och glöd kan spridas från grillen och
oavsliktligt tända något brandfarligt som råkar finnas
i närheten.

- Även om risken är liten så finns den, och vi vet inte
hur sommaren blir. Naturligtvis hoppas vi att den blir
lång och varm, och som sådan kanske också torr.
Det är nu vi alla måste vara vaksamma. Skulle du
känna att det luktar brand, dock inte matos eller
dylikt, ring 112, tala om din adress och fråga efter
"brandkåren".

Obehöriga?

Med sommaren följer även andra eventuella problem
som kan orsaka tråkigheter. När det är varmt håller vi
gärna fönster och balkongdörrar öppna, detta kan dra
till sig tjuven, i synnerhet om du bor på lägre våningar,
eller på markplan.

När du åker hemmifrån, eller om du så bara går och
handlar, tänk på att stänga dörrar och fönster för att
försvåra så mycket som möjligt för tjuven. Glöm inte
låsa, och glöm inte ta in värdefulla saker från altanen
innan du lämnar hemmet.

Grovsoprummet 06.00 - 18.00

Samfälligheten har beslutat att begränsa öppettiden
för grovsoprummet. Tider du kan slänga grovsopor är
alla dagar mellan kl 6.00 och 18.00. Vi hoppas nu på
en bättring av ordningen i grovsoprummet.

Att slänga bildelar, däck, bilbatterier, byggavfall eller
hela bohag i grovsoprummet är inte tillåtet! Sådant
ska köras till SRV återvinningen i Fittja på
Hallundavägen 4.

Cykelrummen

Hoppas alla luftar sina cyklar i sommar. Till hösten
kommer vi att gå igenom cykelrummen. Då det hela
tiden fylls på med nya cyklar så måste vi hålla
ordning, annars blir cykelrummen oanvändbara.

Styrelsen är tacksam för ditt sammarbete och önskar
samtliga boende en trevlig sommar.
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