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Ny portkod 
Den 1 april byter vi portkod. Du hittar den nya koden i den version av Vi och vårt hus nr 2 
som är utdelad i din brevlåda. 

Ny vicevärd sökes 
Styrelsen söker en ny vicevärd som kan dela uppdraget med Jan Stellan från och med i vår när 
Arne Flink lämnar sitt uppdrag. 
.  
Vicevärdarna är boende i huset som ser om huset och är en länk mellan boende och 
Riksbyggen. De har också direktkontakt med Riksbyggen och andra leverantörer av tjänster 
till föreningen. Tack vare vicevärdarnas insatser kan fastigheten hållas fräsch till en rimlig 
kostnad. Vicevärdarna är också en trygghet för boende genom att de kan kontaktas vid olika 
typer av problem. Det utgår ett fast arvode för uppdraget. 
 
Den som är intresserad kan kontakta föreningens ordförande Anita Eriksson, tel 720 32 33 
eller mejl ial.eriksson@bredband.net . 

Vårens städdag 
Vårens städdag äger rum den 24 april kl. 11-13. Passa på tillfället att träffa gamla och nya 
grannar samtidigt som vi gör fint runt huset inför våren och sommaren. Vidare info kommer 
att anslås i portarna före städdagen. 

Skydda våra äldre boende! 
Ligor kartlägger äldre på Södermalm för att senare lura dem. De tar sig in genom porten och 
ringer på hos de äldre och försöker ta sig in under förevändning av att till exempel komma 
från hemtjänsten eller fastighetsskötaren. Senast häromdagen försökte obehöriga smita in när 
en boende gick in genom porten. Det är mycket viktigt att noga se till att porten går igen och 
att inte släppa in någon man inte känner igen. Om någon vill följa med, fråga vem personen 
ska till. Öppna inte din egen ytterdörr för någon som du inte känner igen. Det är mycket 
viktigt ur brottsförebyggande synpunkt att vi hjälps åt med att hela tiden vara vaksamma och 
störa. Då blir vårt hus på sikt inte intressant för personer med oärliga avsikter. 

Skydda dig och dina grannar mot brand  
Information från myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB bifogas. 
 
 

Styrelsen 



Ställ inget brännbart i trapphuset 
Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra 
konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material som 
barnvagnar, tidningar och kartonger.

Håll vind, källare och garage låsta 
Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder.

Blockera inte trapphuset 
Framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är din väg ut och 
räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med  
bår måste kunna komma fram.  

Stäng in branden! 
Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig.  
Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! 
Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din 
lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Skydda dig och dina 
grannar mot brand
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