NYHETSBREV DECEMBER 2020
El-avläsning i januari

SBA - Systematiskt
Brandskydds-Arbete
Enligt svensk lagstiftning måste
Bostadsrättsföreningar aktivt
arbeta med SBA för att upptäcka
brister och förhindra bränder.
Naturligtvis för att motverka att
egendomar och människor skadas
eller i värsta fall dör. Men du som
boende har också ett stort ansvar
för att förhindra bränder i vår
fastighet. Vänligen läs bifogad
information om SBA!

Den årliga el-avläsningen sker i
januari 2021. Som vanligt lämnas
ett papper i brevinkastet där du
fyller i vad elmätaren står på och
lämnar den i föreningens brevlåda
på Karl Gustavsgatan 31.

Container 13 – 20 januari

Tjugonde dag Knut åker julen ut
och julgranen och grovsopor som
gamla möbler, emballage, cyklar
och annat som inte kan sorteras
slänger du i containern som
placeras ut den 13 januari och tas
bort den 20:e januari.

God Jul och Gott Nytt År

Styrelsen tackar för förtroendet
under det gångna året och önskar
alla boende en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År! Låt oss hoppas
på att snart kunna umgås och
fortsätta ha riktigt trevliga
aktiviteter tillsammans. Till dess
ber vi er visa hänsyn och hålla
avstånd.

Glöm inte släcka ljusen!

SBA - Systematiskt Brandskydds-Arbete
Brf Askungen 1 bedriver Systematiskt Brandskydds-Arbete, SBA, för att begränsa skador
och minska spridningen i händelse av brand.
Det är alla boendes eget ansvar att leva och bete sig på ett sådant sätt att brand eller
brandtillbud INTE uppstår i sin bostad eller i de gemensamma utrymmena.

EN BRAND – MÅNGA MÄNNISKOR DRABBAS
I flerfamiljshus drabbar bränder utöver den brinnande lägenheten även de som bor i
kringliggande lägenheter. Till exempel på grund av rökskador, kontaminerat släckvatten
som rinner ned till lägenheter nedanför eller heta och giftiga brandgaser som stiger uppåt
och kan kräva sanering av ovanliggande lägenheter. En brand kan alltså få katastrofala
och dyra konsekvenser för både dig och din granne.

BRANDSKYDDSKONTROLL 3-4 GÅNGER PER ÅR
För att upprätthålla detta SBA-arbete (och helst förbättra det) görs en
brandskyddskontroll 3 – 4 gånger per år. Det gör vi dels för att hitta svagheter och brister,
dels för att förhindra att brand uppstår och för att om möjligt underlätta för
räddningstjänstens insatspersonal om brand skulle uppstå.

•
•
•
•

SLÄCK LJUSEN
KOLLA SPISEN
RÖK OCH FIMPA ANSVARSFULLT
SLÄNG BRÄNNBART MATERIAL – UNDVIK ATT OBEHÖRIGA
ANTÄNDER MÖBLER PÅ FEL PLATS

Släck ljusen, håll spisen under uppsikt, se upp med var du röker och var du slänger
fimparna. Släng gamla saker – Lämna dem inte i källargångarna eller i soprummen. Det är
en av de vanligast förekommande anledningarna till att bränder uppstår i källare och
soprum. Någon person, behörig eller icke behörig, tänder medvetet på saker som står på
fel ställe. Det rubriceras som mordbrand och konsekvenserna kan bli katastrofala för
samtliga boende.
Med vänlig hälsning
Brf Askungen 1

