
Info från styrelsen

På söndag 9/12 reser vi granen på innergården så att vi får lite extra ljus i mörkret och
julkänsla även på vår gård.

Nu är det snart jul och precis som alla andra så kommer även många i styrelsen att ta 
lite julledigt. Vi ber därför om förståelse för att vi kanske inte har möjlighet att svara 
lika snabbt som vanligt under julhelgen och nyår. Gäller det felanmälan så ska detta 
som vanligt till SBC och inte till oss i styrelsen. Kontaktuppgifter till dem finner ni 
längst ner i sidfoten i nyhetsbrevet. Alla kontaktuppgifter samt information om vart 
man ska vända sig med olika ärenden finns även på www.brfparadisetipartille.se 
under fliken ”kontakt”.

Nu i adventstider är det många som tycker att det är mysigt att ha tända ljus, men vi 
vill också be er att tänka på brandrisken och aldrig lämna levande ljus obevakade. Se 
även över era brandvarnare så att de fungerar som de ska. Vi skickar även med en 
bilaga på baksidan av detta blad med tips från Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap gällande brandsäkerhet.

Vecka 5 nästa år kommer arbetet med installationer av moloker att påbörjas och när 
det är klart blir nästa projekt att göra om soprummet till förvaringsrum för cyklar och 
barnvagnar enligt beslut från årsstämman.

God jul och ett gott nytt år önskar vi er alla!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen BRF Paradiset i Partille
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Stoppa branden 
Ställ alltid in dina saker inne i lägenheten eller i förrådet. Trapphuset ska vara fritt 
från till exempel tidningar, kartonger och barnvagnar. Startar en brand så sprider den 
sig snabbt och bildar giftig rök. Låsta dörrar till källare och vind minskar också risken
för anlagda bränder.

Blockera inte trapphuset 
Trapphuset ska vara fritt från saker så att du lätt kan ta dig ut om det brinner i din 
lägenhet. Ambulans och räddningstjänst behöver också lätt komma fram för att hjälpa
vid sjukdom eller brand.

Om det brinner gör så här:

Stäng in branden! 
Brinner det i din lägenhet. Ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Dörren 
hindrar branden och den giftiga röken från att sprida sig. 

Stanna i lägenheten!
Brinner det hos någon annan och det finns rök i trapphuset – stanna i din lägenhet. 
Ring 112 och berätta att det brinner. Vänta i lägenheten tills räddningstjänsten hjälper
dig ut. 

Kampanjen Aktiv mot brand är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, Brandskyddsföreningen, BrandvarnareGruppen, SABO Sveriges allmännyttiga 
bostadsföretag, Svensk försäkring, Fastighetsägarna Sverige, Länsstyrelserna och 
Räddningstjänsterna. Läs mer om hur du skyddar dig mot brand på www.DinSäkerhet.se/brand
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