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November 2021
Ny portkod till trappuppgångarna
Nu är det dags att byta portkod till trapphusen igen. Föreningen gör detta återkommande för
att vår kod inte ska komma i omlopp i fel kretsar.
Ny portkod blir 1256 och gäller från och med måndagen den 6:e december.

Brandskydd
Vi bor i ett gammalt hus byggt i trä och det är viktigt att alla följer brandskyddsreglerna.
Alla lägenheter måste ha installerade brandvarnare. Kontrollera batterierna återkommande
och byt ut dem regelbundet. En bra rutin är att göra detta i december varje år innan
adventsljusstakarna kommer fram.
Styrelsen rekommenderar att ni har en brandfilt och en brandsläckare i lägenheten. Rengör
filtret i din köksfläkt regelbundet och byt ut det vid behov. Orent filter med fettbeläggningar
utgör en brandfara. Var försiktiga med levande ljus och ställ dem inte nära gardiner eller
annat brännbart. Använd inte ljusstakar i brännbart material. Släng ljusslingor med trasiga
lampor om dessa inte går att byta ut.
Föreningen ansvarar för brandsäkerheten i gemensamma utrymmen som vindar och tvättstuga
och fasta installationer som ventilation. Bostadsrättsägaren svarar för brandsäkerheten i den
egna lägenheten och är ansvarig för det som sker i lägenheten.
Våra brandvarnare är seriekopplade i trapphusen, från källaren till vinden. Vi har haft några
fellarm när brandvarnare har utlösts på grund av damm eller temperaturskillnader. Vid larm
blinkar den brandvarnare som har utlöst larmet. Om larmet går, kontrollera alla brandvarnare
från källare till vind och kvittera den brandvarnare som blinkar för att stänga av larmet.
Larmet går bara att stänga av på den brandvarnare som blinkar/utlöst larmet. Vid fellarm
kontakta styrelsen. Mer info om våra brandvarnare finns på hemsidan.

Föreningens hemsida
De flesta av föreningens medlemmar har nu anslutit sig till vår hemsida där all viktig
information om vår förening finns samlad. Det är viktigt att ni som ännu inte anslutit er till
hemsidan gör detta.
Adress: www.strandpiparen13-18.se
Vid frågor kontakta styrelsen, administratör Carin Ferm. carin.ferm@yahoo.se

