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TVÄTTSTUGEBOKNINGEN UR FUNKTION  
Tyvärr är tvättstugebokningen just nu ur funktion på grund av en hackerattack. Det går vare 
sig att boka tvättid via webben eller genom panelerna i de båda tvättstugorna. Arbete med 
att åtgärda problemen pågår, men kommer dessvärre att ta viss tid. Tills vidare görs därför 
bokning manuellt via bokningsscheman som finns anslagna i de båda tvättstugorna. 
Tidigare gjorda bokningar gäller inte längre. 
 
Vi beklagar givetvis olägenheten och återkommer med information via föreningens hemsida 
samt anslag i tvättstugorna när vi vet mer om läget. 
 
FIRA EN BRANDSÄKER JUL  
Julmys med levande ljus i all ära. Men julen är också en tid då bostadsbränderna ökar. Med 
hjälp av checklistan nedan kan du undanröja några av de vanligaste brandriskerna som 
finns i våra hem. Var rädd om dig, dina nära och kära och dina grannar! 
 
□ Kontrollera att ljusen står stadigt i adventsljusstaken. Kom ihåg att släcka levande ljus när 
du lämnar rummet, även värmeljus.  
□ Använd endast ljusstakar i icke brännbart material som metall, keramik och sten.  
□ Ljusstaken bör inte vara dekorerad med mossa, bomull eller annat brännbart material.  
□ Inga ljus ska placeras på tv:n eller i närheten av brännbart material, till exempel gardiner.  
□ Du ska inte använda levande ljus eller tomtebloss i granen.  
□ Du ska alltid ha uppsikt över spis och ugn när du lagar mat. 
□ Se till att du har fungerande brandvarnare. Dammsug dem då och då och testa dem 
kontinuerligt genom att trycka på testknappen.  
□ Se till att du ha en 6 kg pulversläckare lätt åtkomlig i bostaden, och gärna en brandfilt. 
 
ÖPPETIDER I JUL  
Föreningskontoret, KR 41, har stängt över jul och nyår från och med 23 december. Kontoret 
öppnar åter torsdag den 9 januari 2020 kl 09.00. 
 

Styrelsen och förvaltaren AdEx önskar alla boende en God Jul och ett Gott Nytt År! 
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