
 
 

 
Infoblad December 2021 

 
Årets sista infoblad 

 

Motorvärmarstolpar 

Vi vill be er att inte låsa locken på motorvärmarstolparna blir enklare för oss och ev elektriker att 

kolla ifall ni får problem då.  Manual finns på hemsidan. 

 

Jordfelsbrytare 

Har ni kollat er elcentral om det sitter jordfelsbrytare ? Annars finns det fortfarande möjlighet att ta 

del av erbjudandet om att få en installerad till det förmånliga priset av 1500 kr . Maila beställning 

till info@brfblekinge.se 

 

Jordfelsbrytare 

Saknar din lägenhet jordfelsbrytare? 
Jordfelsbrytaren är en billig livförsäkring som 

även skyddar mot elbränder. Den bryter 

strömmen snabbt vid jordfel både i 

elanläggningen och i anslutna produkter. 

Jordfelsbrytaren fungerar både i jordade och 

ojordade anläggningar och är dessutom ett 

utmärkt skydd vid felanvändning av elprodukter. 

Styrelsen har tillsammans med Uppsala 

ELCentral AB tagit fram ett medlemspris för 

installation av jordfelsbrytare: 1500 kr per 

lägenhet. Du bokar och beställer via styrelsen 

info@brfblekinge.se Efter utfört arbete läggs 

kostnaden på din nästkommande månadsavi. 

 

 

 

Parkering på gårdarna 

Det är tillåtet att stå med bilen inne på gårdarna i max 15 min är det ingen aktivitet runt fordonet 

efter det riskerar ni böter på 500 kr! 

 

Soprummen 

Det har åter igen börjat ställas obehörigt avfall i soprummen samt i källare och på vindar! det som 

INTE får kastas i respektive kärl får ni själva ombesörja att frakta till närmaste återvinningsstation! 

Styrelsen är inga sopgubbar! 

 

Extrastämma Passersystemet 

Extrastämma angående passersystem kommer att genomföras i slutet av januari, kallelse kommer ut 

i god tid före! 
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Ökad brandrisk vid jul/vintermyset! 

 

Tips för att minska brandrisken: 

 

1. Kontrollera batterier i brandvarnaren 

2. Var försiktig med levande ljus, Lämna ALDRIG ett rum med brinnande ljus! 

3. Om du har barn, prata med dem om brandrisker, barn kan tycka att det är spännande med 

levande ljus. Låt dem tända ett ljus men var med dem och berätta att de bara får tända ljusen 

när någon vuxen är i rummet! 

4. Om du ska baka, håll ett öga på spisen. 

5. Om du har en gran, låt den inte torka. En torr gran är lättantändlig och kan börja brinna 

närmast explosionsartat. 

 

Increased fire risk at Christmas/winter cozy! 

 

Tips to reduce fire risk: 

 

1. Check batteries in the smoke alarm 

2. Be careful with candlelight, NEVER leave a room with burning candles! 

3. If you have children, talk to them about fire risks, children may find it exciting with 

candlelight. Let them light a candle but be with them and tell them that they are only 

allowed to light the candles when any adult is in the room! 

4. If you are going to bake, keep an eye on the stove. 

5. If you have a Christmas tree, do not let it dry. A dry Christmas tree is flammable and can 

start to burn almost explosively. 

 
 

 

 

 

Styrelsen vill med detta önska er alla en riktigt 

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! 

 

 

With this, the Board wishes you all a real 

MERRY CHRISTMAS and a Happy New Year! 
 


