
 
 
 

Info-blad december 2020 
 
 

Ökad brandrisk vid jul/vintermyset! 
 
Tips inför jul/vintermyset 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. 
     https://gotland.se/97966 

 
Föreningen har fortfarande brandfiltar. Kontakta journumret 070-863 30 67 ifall du vill 
hämta en filt på kontoret. 
 
Motioner 2021 
Motioner till årsstämma 2021 ska vara inlämnad till styrelsen innan sista februari 2021. 
Maila era motioner till info@brfblekinge.se eller lämna de i kontoret. 
 
Sopor 
Vi vill igen påminna om att inga grovsopor får kastas i våra soprum. Endast det som står på 
varje kärl får kastas där i. Resten måste lämnas in på återvinningscentralen t ex i Boländer, 
Spikgatan 1, 753 23 Uppsala. Fel kastade sopor orsakar höga kostnader för hela föreningen 
vilket i värsta fall kan påverka månadsavgiften negativt i framtiden.  
Hjälp oss att minska dessa kostnader och sortera dina sopor rätt! 
 
Kontoret är stängt tillsvidare 
På grund av de rådande omständigheterna har vi beslutat att håller kontoret stängd 
tillsvidare på måndagar. Men ni nrå oss som vanligt via mail, info@brfblekinge.se eller via 
journumret 070-863 30 67 
 



  

Stängda entrédörrar fr. kl. 18.00 
Som redan kommunicerat i trappuppgångar, kommer entrédörrarna stängas kl. 18.00 från 
5:e december. Detta pga att obehöriga uppehållit sig i trapp- och källarutrymmena den 
senaste tiden. Vi hoppas att detta ska bidra till en tryggare miljö för alla.  
 
Julstängd 
Kontoret på Blv. 12 är julstängd under jul och ny år. 

 
 

Önskar hela Styrelse för BRF Blekinge 


