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Kontrollera din brandvarnare

Polisen

För

Efter vårens festande i området i
samband med skolavslutningen har
Polisen under sommaren haft stor
närvaro i vårt område. Flera har
vittnat om deras engagemang och
trevliga bemötande. För att visa vår
uppskattning har vi kontaktat
ansvariga inom Polisen. Kontakten
resulterade i en diskussion om att
återuppta arbetet med Grannsamverkan vilket styrelsen nu
kommer att ta ställning till.

cirka

tio

år

sedan

tillhandahöll föreningen brandvarnare till samtliga lägenheter.
Livslängden på dessa är cirka 10 år
så därför är det viktigt att
kontrollera att brandvarnaren
fungerar som den ska genom att
säkerställa att larmet ljuder när man
håller in knappen som sitter på
framsidan.
Om brandvarnaren inte fungerar får
du en ny genom att kontakta
styrelsen
på
mailadress:
styrelsen@malarstrand2.se
eller
genom att lägga ett meddelade i
föreningens brevlåda i 29:an.

Brandfara
trapphuset

ställa

saker

i

Ibland förvaras saker i våra trapphus,
vilket i lag är förbjudet. Från:
Stockholms brandförsvars hemsida:
För dem som bor i bostadshus är det
viktigt att veta att trapphuset är en
av två utrymningsvägar. Därför är
det förbjudet att blockera denna
med olika tillbehör typ; cyklar,
barnvagnar,
returpapper
som
försvårar en eventuell utrymning.
Det är viktigt att inte fresta
brandanläggare (pyromaner) med
skräp eller andra inventarier på
vindar, källare och i trapphus.
För
mer
information
om
www.storstockholm.brand.se

brandsäkerhet:

Lyckad städdag!
Stort tack till alla som hjälpte till med
städningen den 16 oktober. Som vanligt
var det snabbt överstökat och vår
förening kan nu i städat skick möte den
stundande vintern.

www.malarstrand2.se
- En självklar favorit
Du känner väl till att vi har en
ständigt uppdaterad hemsida. Här
finns Bopärmen, information om
parkering,
övernattningsrummets
bokningskalender och mycket mer.
___________________________
Nästa möte är planerat till 23 nov 2011. Kontakt:
styrelsen@malarstrand2.se eller via ett meddelade i
föreningens brevlåda i 29:an.
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