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Vi och vårt hus nr 7 
Oktober 2015 

www.stockholmshus37.se  

 

Höstens trivseldag söndagen den 25 oktober 

Vi träffas på storgården söndagen den 25 oktober kl 11-13 och hjälps åt att göra fint i och 

runt vårt hus inför höst och vinter. Som vanligt avslutar vi med att äta korv och bröd 

tillsammans. Ta tillfället i akt att träffa nya och gamla grannar. Om du inte kan delta på 

trivseldagen men ändå vill bidra kan du mejla styrelsen på info@stockholmshus37.se så får 

du en uppgift som du kan utföra vid ett annat tillfälle. 

Cyklar   

Förvara cyklar som används sällan i de större cykelförråden på -2tr i 2:an, 12:an och 14 så 

blir det inte så trångt i de mindre cykelrummen på gatuplanet.  

Brandsläckare och brandfilt 

Enligt brandskyddsföreningen bör att alla lägenheter utöver brandvarnare ha en 

pulversläckare på minst 6 kg samt brandfilt. Styrelsen rekommenderar 

lägenhetsinnehavare att skaffa brandsläckare och brandfilt om de saknas och har funnit ett 

lämpligt förslag:  

 

- Brandsläckare 6 kg Pulver 43A2. Vit eller Röd.  

Utrustad med manometer och övertrycksskydd. Väggfäste ingår. Brandklass 43A. Kapacitet: 

6 kg pulver. Tuben är 45 cm lång.  Denna prisvärda släckare är typgodkänd och fick ”Bäst i 

test”. Vit färg är tillåten för hemmabruk.  

 

- Brandfil 120x120 cm NEXA. Vit eller Röd  

Kan stå emot temperaturer upp till 500 grader, är tät och står emot gasgenomträngning.  

  

Kan köpas från ICA Hemma på webben och fås levererade till ICA Södra Station mot 

serviceavgift på 19 kronor.    

Länk: http://www.icahemma.se/brandsakerhet-c-1901-1.aspx 

Telefon till ICA hemma: 020-83 33 33. 
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Brandvarnare 
Brandvarnare finns installerade i alla lägenheter. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för 

underhåll och byte av batterier. När man trycker på knappen ca 5 sekunder skall det pipa, 

annars är batteriet slut. Byt då batteri eller brandvarnare. 

 

Håll utrymningsvägar via trapphus fria 
Styrelsen påminner om att trapphus och entréer alltid ska hållas fria från lösa föremål och 

brännbart material.  Därför ska till exempel cyklar, barnvagnar, skor, tidningspapper och 

kartonger inte ens tillfälligt förvaras i trapphuset. 
 

Brandsläckning 
Om det börjar brinna på spisen ska du absolut inte hälla vatten över. Vattnet får det 

brinnande fettet att kastas ut i rummet med risk för en ännu större brand. Använd istället en 

brandfilt för att kväva elden. Filten är också bra att använda vid smärre bränder i möbler, 

tyger, papper etc.  

 

Om det brinner i människa ska den läggas ner på golvet samt elden släckas från huvudet och 

neråt med brandfilt. 

 

Om brandfilten inte räcker till eller om man inte kommer åt ska brandsläckaren användas. 

Sikta på brandhärden och ej uppe i lågorna. Brandsläckare får även använda om det brinner i 

människor. 

 

Film om hur brandsläckare används: 

https://www.youtube.com/watch?v=xIc0oG4MCJc&list=UUgFE8cOULvHQXKyCiJ9aqpw 

 

Läs mer på Brandskyddsföreningens hemsida:  

http://www.brandskyddsforeningen.se/i-hemmet/brandskydd 

 

Styrelsen hälsar välkommen  
Styrelsen hälsar välkommen till Maarit Björklund och Urban Skoog som flyttat in i lägenhet 

79 samt Lina Eriksson och Johan Peuron som flyttat in i lägenhet 30.  

 

Information via mejl 
Du som får den här informationen på papper i din brevlåda har ännu inte lämnat din 

mejladress till styrelsen. Om du har en mejladress som du använder regelbundet ber vi dig 

att du mejlar den till info@stockholmshus37.se. Du kommer sedan att få den här 

informationen via mejl istället. Några få boende har inte tillgång till e-post och till dem 

kommer Vi och vårt hus även fortsättningsvis att delas ut i brevlådan. 

 

 

Vänliga hälsningar från styrelsen 
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