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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.    

  

Hjärtstartare/ HLR-utbildning  

Hjärtstartarnas hållare är nu uppsatta på Väderkvarnsvägen 2 samt Kvarnhjulsvägen 3.  Själva 

hjärtstartarna sätts upp så snart Camillas måleri fräschat till våra trapphus. 

Totalt har 15 personer nu gått HLR-utbildningen. Till hösten kommer eventuellt en ny möjlighet finnas att 

gå utbildningen om intresset är stort. 

Vi tackar Martha Nordgren som hållit i projektet kring utbildningen! 

Styrelsen vill påminna om appen SMS-livräddarna (se föregående nyhetsbrev för närmare information). 

 

Sortering av matavfall 

Föreningsstämman 2019 gav styrelsen i uppdrag att ansluta fastigheten till Värmdö kommuns 

matavfallshantering. Jonas Lindqvist har hjälpt styrelsen med att organisera detta. Ambitionen är att vi ska 

kunna börja sortera matavfall i början av september. Jonas kommer informera oss i förväg hur vi i 

praktiken ska gå tillväga. 

Enligt upprättad kalkyl kommer införandet av matavfallssorteringen inte bara resultera i en miljövinst utan 

också bli 2300 kronor billigare per år jämfört med dagens totala kostnadsnivå för vår sophantering. 
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Huskurage 

 

Styrelsen fick in förslag från Therese Flemström under föreningsstämman att ansluta föreningen till 

konceptet Huskurage och ställde sig positiva till detta. Med nyhetsbrevet bifogas information om vad det 

innebär och på Huskurages hemsida www.huskurage.se kan vi läsa mer.  

 

 

Från senaste styrelsemötet 2019.06.10 

  

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

regeringen väntas under juni månad. 

• Vår TV- och bredbandsleverantör Telia meddelar att vi eventuellt kommer få förändringar i vårt 

utbud av tv-kanaler från 1 juli. Telia förhandlar just nu med sin leverantör och kanalerna som i 

sådana fall stängs av om förhandlingarna strandar är TV3, TV6, TV8, TV10, NFL Networks, ESPORT 

TV och TV3 Sport.  

• Styrelsen arbetar just nu med att gå igenom alla avtal för att se att föreningen har det mest 

fördelaktiga, exempelvis omläggning av lån hos banken och avtal angående hisservice, 

trädgårdsskötsel med mera.  

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt skön sommar! 

 

  

 

  

http://laregaderaverde.blogspot.com/2013/04/al-rico-sol.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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HUSKURAGE – EN POLICY VID ORO  

FÖR VÅLD I NÄRA RELATION  
  

Våld i nära relation klassas som ett globalt 
folkhälsoproblem. Nationella 
trygghetsundersökningar visar att de allra 
flesta som utsätts för våld i nära relation 
inte anmäler förövaren. Många lever därför 
med våld varje dag. Varje år dödas över 20 
personer av våldet som används mot annan 
part i nära relation, majoriteten är kvinnor, 
men även barn och män dödas av 
närstående. I Sverige anmäls varje dag 50 
fall av våld i nära relation. Det är våld som 
sker av en närstående, oftast i hemmet, 
som borde vara den tryggaste platsen på 
jorden.  
  

I Sverige beräknar Rädda Barnen att var 
tionde barn lever i hem med våld. Det är 
minst 200.000 barn i Sverige. Det vi känner 
till om de här barnen är att de löper tio 
gånger så stor risk att senare i livet vara de 
som själva utsätts för fysiskt våld och många 
gånger också utsätter andra. Vi kan stoppa 
den här kedjan av våld och vi behöver 
därför hjälpas åt för att möjliggöra ett 
bättre liv för de här barnen. Det vi också 
vet är att minst 300. 000 barn lever i hem 
med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Det 
kan innebära att de här barnen inte får den 
omsorg de har rätt till och därför utvecklar 
skadliga beteenden mot sig själva eller 
andra. Även de barnen behöver vi 
tillsammans värna om och hjälpa så gott vi 
kan. Det kan handla om att erbjuda barnen 
en fika när vi vet att de vuxna inte förmår 

ta hand om varken sig själva eller barnen. 
Det kan vara att erbjuda barnen en fristad 
när de inte får lugn hemma och det kan vara 
att göra en orosanmälan till Socialtjänsten 
för att barnen ska bli synliggjorda och 
hjälpta. Detta är vad vi kallar mikro-
handlingar som i någons liv kan innebära 
strategier för att överleva och på så vis får 
det makroeffekter.  

  

Vad vi också vet är att minst 100 
våldtäkter begås varje dag. Av dessa 
anmäls 17 våldtäkter. Majoriteten av 
alla våldtäkter (framförallt de som 
förblir oanmälda) sker av någon en har 
en relation med. Vi kan tillsammans 
förhindra våldtäkterna som sker i nära 
relation. Forskning visar att de som 
utsätts vågar göra mer motstånd om de 
vet att hjälp finns att få. De kommer 
alltså att våga göra större motstånd 
(sådant som hörs och syns) om de vet 
att grannar kommer till deras 
undsättning. Den vetskapen ger oss 
möjlighet att tillsammans hjälpa våra 
medmänniskor.  
  

Genom att grannar tillsammans 
beslutar sig för att agera kan liv räddas 
och barn bli hjälpta till en ljusare 
framtid. Agera genom att ringa på hos 
grannen du är orolig för, hör efter hur 
allt är och kontakta polisen om det är 
en akut eller hotfull situation.  

  
  

KOM IHÅG ATT INGEN KAN GÖRA ALLT 

–  MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT!  


