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Brandsäkerhet i ditt hem 

Vi är angelägna om att uppmärksamma dig på rekommendationerna som Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap tipsar om: 
 
För att snabbt upptäcka en brand i hemmet och sedan kunna släcka den på ett säkert sätt är det 
bra att ha rätt utrustning hemma. Vi rekommenderar att alla har brandvarnare, brandfilt och 
pulversläckare i sitt hem. 
 
Dessa produkter hittar du till exempel för inköp på Biltema, Jula med flera. 
 

I tider när kostnader för drift av fastigheter stiger 
Spara energi 
Vi behöver alla hjälpas åt i vardagen att tänka på att spara energi. Exempel kan vara: 

• Diska i diskmaskin 
Undvik också att spola av disken före. Välj Eco-programmet. Att diska för hand drar upp till fyra 
gånger så mycket energi som att diska i maskin. 

• Tvätta i fylld tvättmaskin 
Välj inte högre temperatur än nödvändigt. Väljer du eco-
programmet får du både låg energianvändning och ren tvätt.  

• Stäng av apparater och släck lamporna  
När du lämnar rummet. Använd LED-lampor, dom drar 80 % mindre el och håller 10 gånger längre 
än en vanlig glödlampa. 
Tips är att skaffa grenuttag med strömbrytare för att kunna stänga av alla apparater med en enda 
knapp och använd timer till din dekorationsbelysning 

• Frosta ur frysen 
Om det bildats is i den. Isen ökar energianvändningen och ger sämre matförvaring. Torka av 
baksidan av kylen och frysen så att kondensorn hålls dammfri. 
Även dammet gör att elanvändningen ökar. 

• Byt packningar 
Byt packningar på otäta kranar och toaletter 
 

Sopsortera 
Det är alltid viktigt att sopsortera, men än viktigare nu när vi ser att kostnader ökar i allmänhet och 
det påverkar också drift av fastigheter. Se till att sopsortera rätt! Det blir onödiga extra kostnader 
för föreningen om sortering inte görs som tänkt! 
 

Årsstämma 16 november 
Boka in datumet. Vi återkommer med kallelse och agenda. 
 
Vänliga hälsningar 
Styrelsen 
 

 


