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Hej bästa medlemmar, 

 

I syfte att löpande informera medlemmarna om det som är på gång samt i strävan att ha god kommunikation 

inom föreningen, sammanfattar och skickar styrelsen ut nyhetsbrev till alla medlemmar. Vi delar även ut till 

dem som inte har angett en e-postadress.   

 

Städdagen 

Tack för den stora uppslutningen på städdagen! Den flöt på bra och resultatet blev fint. 

 

Hjärtstartare/ HLR-utbildning 

Hjärtstartarna kommer inom kort att sättas upp på Väderkvarnsvägen 2 samt Kvarnhjulsvägen 3. 

Det finns fortfarande möjlighet att gå hjärt- och lungräddningsutbildningen den 11:e juni som då sker i 

Församlingshemmet/ Kyrkettan klockan 18.00. Anmäl er senast 25:e maj till Martha Nordberg via mejl 

martha.nordberg@gmail.com 

För er som inte har möjlighet att delta samt som en påminnelse att kunna läsa igenom ibland, bifogas en 

rutin vid hjärtstopp. En utskrift av rutinen kommer även förvaras i anslutning till hjärtstartarna. 

Styrelsen uppmuntrar de med en smartphone och som kan HLR att ladda ner appen SMSlivräddarna och där 

skapa ett konto. Appen samarbetar med SOS alarm och sänder ut förfrågan till den som är geografiskt 

närmast personen med hjärtstopp om hen kan påbörja HLR tills ambulans kommer. 
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Från senaste styrelsemötet 2019.05.07 

 

• Vattenskada i en lägenhet upptäckt under kylskåp. Orsaken visade sig vara igenkorkat avrinningshål 

inuti kylskåpet. Vattnet har då istället runnit mot kylskåpsdörren, ner på golvet och sen smugit sig 

under droppbrickan och orsakat fuktskador på parkett. Kolla gärna så att avrinningshålet är fritt. Råd 
från hantverkare är att någon gång årligen dra fram kylskåpet och se om behållaren kopplat till 

avrinningen behöver tömmas. 

 

• Vi väntar fortfarande på beslut från regeringen angående bidrag till laddstolpar för elbilar.  

 

• Besiktningen av taken och putsen på fasad är nu klar och styrelsen kommer att skicka underlaget till 

JM. 

 

• I samband med uppfräschning av trapphus kommer informationstavlor i vissa portar att placeras på 

en mer lättläst nivå. 

 

Bästa hälsningar 

Styrelsen 
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