
B ostad s rät ts f öre n in ge n Hä g ge n

Glad midsommar! 
Den nya styrelsen som valdes på årsstämman vill önska alla medlemmar en 
härlig sommar och en bra semester. Samtidigt vill vi passa på att informera om 
vad som är förestående i föreningen. På kommande sidor kan ni läsa mer om 
den kommande tak- och balkongrenoveringen, upprustning och invigning av 
grillplatser med mera.
Information om det systematiska brandskyddet hittar du om du vänder på 
utskicket.

Soliga hälsningar från
Fredrik Karlsson, ordförande - Anton Gross, kassör - Emmy Kafle, sekreterare - 
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Ny styrelse!
På årsstämman den 6:e maj så avgick Kent 
Lundgren, Jenny Hansson och Malin Johansson ur 
styrelsen. Vi vill passa på att tacka för en fin insats i 
föreningen och önska er lycka till.

Som ersättare i styrelsen valdes Anton Gross, Emmy Kafle 
och Pär Ottosson in. Den nya styrelsen ser ut enligt följande:

Fredrik Karlsson, trappa 6 - Ordförande
Anton Gross, trappa 2 -  Kassör
Emmy Kafle, trappa 3 - Sekreterare
Pär Ottosson, trappa 6 - Ledamot
Tomas Erlandsson, trappa 1 - Vice Ordförande  

Tak- och balkonrenovering
Samarbetet med vår projektledare fortlöper tillfredställande och kontrakt med 
entreprenör är påskrivet. Ett uppstartsmöte är inplanerat senare denna månad 
och styrelsen återkommer med mer information efter mötet.

Cykel och moped utrensning
Som ett led i att förbättra parkeringsmöjligheterna för våra cyklar i såväl källare 
som på gården genomför vi nu en inventering av samtliga cyklar som står inom 
fastigheten. Cyklarna markeras med en gröngul tejp som ägaren skall avlägsna 
ifall man vill ha den kvar. De cyklar som inte är avmarkerade kommer den 5:e 
juli att forslas bort. Om cyklarna i fråga går att iordningställa till brukbart skick 
skulle det kunna bli aktuellt med en cykelpool där man som medlem kan låna 
en cykel av föreningen för en kortare tid.

Har du förslag eller är du bra på att meka med cyklar så hör av dig till styrelsen.



Nytt  telefon- 
nummer
Som annonserats i 
trappuppgångarna så har 
telefonnumret för att komma i 
kontakt med styrelsen ändrats. 
Du når oss numera på:

040-632  05 79

Gårdsgrupp
Intresset för att hjälpa till i
trädgårdsgruppen med planering av 
gården har varit stort. Det saknas 
dock en person som kan tänka sig 
att ansvara för att gruppen träffas 
och kommer till skott. 

Är du intresserad av att axla denna 
roll? Hör av dig till någon i styrelsen. 
Ett mindre arvode erhålles för 
engagemanget. 



Brandsäkerhet
Vi behöver en person som kan tänka 

sig att vara ansvarig för brandsäker-

heten i huset. 

Är du utbildad genom jobbet eller 

intresserad av att vara ansvarig?

Kontakta oss på 

styrelsen@brfhaggen.se så får du 

veta mer vad det innebär!

Kontakta 
styrelsen
Om ni behöver komma i kontakt 

med styrelsen så mejla oss gärna på 

styrelsen@brfhaggen.se

Om ni behöver snabb kontakt:

Ring 040-632 05 79

En riktigt fin sommar 

önskar styrelsen!

Fredrik Karlsson, Ordförande

Anton Gross, Kassör

Emmy Kafle, Sekreterare

Pär Ottosson, Ledamot

Tomas Erlandsson, Vice ordf

Grillträ ff
5  juli
För att inviga de nya grillplatserna samt 
för att ha en trevlig sammankomst 
bjuder styrelsen in till en invigning av 
de nya grillplatserna den 5 juli klockan 
17:00. Alla är välkomna att delta med 
eller utan grillintentioner.

Hoppas vi ses då!



Brandskydds
information

Vidare följer

Vänd på bladet...

Du kan läsa mer på www.msb.se.



Om det börjar brinna

Agera direkt
Eftersom en brand kan växa fort gäller det att 
agera direkt. Det är när branden fortfarande är 
liten som man har chans att släcka själv. Tänk 
igenom före hur du ska bete dig och ta dig ut om 
det börjar brinna. Grundregeln är:

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK

Brand i kläder
Om det brinner i någons kläder – se till att snabbt 
få ner personen på golvet. Om man står upp eller 
springer runt sprider sig branden snabbare och 
dessutom ökar risken för brännskador i andnings-
vägarna. Släck elden genom att slänga en filt eller 
liknande över personen. Täta till mot kroppen 
från huvudet och neråt så att branden kvävs. Det 
är viktigt att det du släcker med är gjort av natur-
material. Konstfibrer, som till exempel fleece, tar 
lätt eld.

Brand i kastrull
Skulle det börja brinna i en kastrull, flytta den från 
plattan och kväv branden med ett lock. Använd 
aldrig vatten om det brinner i margarin eller olja, 
då ”exploderar” det brinnande fettet. Det blir en 
våldsam brandspridning och du kan bli allvarligt 
brännskadad.

Brand i TV
Vid brand i TV:n, dra ut kontakten. Släck med 
en handbrandsläckare eller genom att hälla på 
vatten.

Annan brand
Är branden liten, försök att släcka, men ta inga 
onödiga risker. Finns handbrandsläckare till 
hands: ryck ur sprinten, närma dig branden i låg 
ställning och spruta mot det som brinner, inte 
mot lågorna. Håll dig under röken.

När du inte kan släcka själv
Har du ingen möjlighet att släcka på ett säkert 
sätt är det viktigaste att du snabbt tar dig ut. 
Stäng dörren till rummet där det brinner och 
stäng också lägenhetsdörren när alla kommit ut. 
Annars sprids röken ut i trapphuset. Larma 112 
och varna grannarna.

Brand på annan plats i flerbostadshuset
Stanna kvar i lägenheten. En lägenhetsdörr står 
normalt emot en brand i cirka 30 minuter. Våta 
handdukar hjälper till att täta runt dörren och 
i brevinkastet. Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus 
och använd aldrig hissen vid brand. Larma 112 
och påkalla uppmärksamhet genom fönstret eller 
balkongen.

Behövs hjälp – larma 112
Behövs hjälp, ring 112. Då hamnar du hos en 
larm operatör på SOS-centralen. För att få den 
bästa och snabbaste hjälpen - svara på opera-
törens frågor om vad som har inträffat, var det 
har hänt, vilket telefonnummer du ringer ifrån 
och så vidare. Hjälpen blir inte försenad för att 
du svarar på många frågor. När du pratar med en 
operatör, larmar en annan samtidigt räddnings-
tjänsten och skickar den till platsen. Möt upp när 
hjälpen kommer för att visa vägen och spara tid.

www.msb.se



Skydda ditt hem  mot bränder

Brandvarnare – ett måste
En brand kan växa oerhört fort. Eftersom brän-
der är ljudlösa i början kan det vara svårt att 
upptäcka dem i tid. Därför ska det finnas minst 
en uppsatt och fungerande brandvarnare i varje 
lägenhet - en bra livförsäkring som inte kostar 
mer än en hundralapp. Är lägenheten större 
än 60 m2 bör du ha flera brandvarnare. Det ska 
också finnas minst en på varje våningsplan i bo-
staden. Tänk på att ljudet måste höras ordentligt, 
till exempel bakom stängda sovrumsdörrar. Prova 
brandvarnaren en gång i månaden och när du 
har varit bortrest. Ta för vana att byta batteri en 
gång om året. Brandvarnare åldras. Därför behöver 
de bytas ut ungefär vart tionde år.

Ha släckutrustning hemma
Eftersom bränder växer snabbt, bör alla ha en 
handbrandsläckare hemma. För bostäder rekom-
menderar MSB pulversläckare på minst sex kilo 
med effektivitetsklass 43A 233BC.

Annat som är bra att tänka på
• Glömda stearinljus orsakar många bränder. 

Släck alltid ljusen när du lämnar rummet. 
Använd brandsäkra och stabila ljusstakar 
och ställ ljusen på säkert avstånd från gardi-
ner och annat brännbart. Lämna inte barn, 
eller husdjur som går lösa, ensamma med 
levande ljus.

• Se till att TV:n står luftigt. Ha aldrig dukar, 
blommor eller levande ljus på den.

• Dra ut kontakten ur kaffekokare, hårtorkar 
och liknande när de inte används.

• Låt inte disk- och tvättmaskiner eller tork-
tumlare vara igång när du sover eller går 
hemifrån.

• Håll rent från brännbart material på och 
runt om spisen. Rengör spisfläkten då och 
då. En brand i en bortglömd kastrull kan 
lätt ta sig upp i en igenfettad spisfläkt och 
vidare i huset.

• Se till att små barn aldrig får tag i tändstickor, 
cigarettändare och dylikt.

• Rök aldrig i sängen eller någon annanstans 
där du riskerar att somna.

• Se till att glödlampor och spotlights inte 
kommer åt något brännbart. Använd skydds-
kåpor på lampor i garderober och andra 
platser där brännbart material kan komma i 
kontakt med lampan.

• Byt blinkande lysrör omedelbart och byt 
samtidigt glimtändaren.

• Var rädd om elsladdar så att de inte kläms 
och skadas. Byt dem om de är trasiga.

• Håll trapphuset rent från brännbart material  
och sådant som står i vägen vid en utrymning.

• Minska risken för anlagda bränder genom 
att hålla dörrar till källare och vindar låsta. 
Förvara inte heller brännbart material intill 
fasaden eller i trapphuset.

• Förvara aska från öppen spis och liknande i 
metallkärl med lock i minst fem dygn efter 
att den har brunnit ut. Sedan kan den släng-
as bland övriga sopor.

• I din lägenhet får endast mindre mängder 
brandfarliga vätskor, till exempel lösnings-
medel, spolarvätska och bensin, och gaser för-
varas utan tillstånd från byggnadsnämnden. 
Gasolflaskor får rymma högst fem liter och 
behållare med brandfarlig vätska högst tio 
liter. Lämpligaste stället att förvara  varorna 
är ute på balkongen (ej inglasad), gärna i ett 
skåp. Vid sådan förvaring får  behållarna vara 
större.

• Förvara inga fyrverkerier eller brandfarliga  
vätskor och gaser i källaren eller på vinden.

Viktig information från MSB:

www.msb.se

De allra flesta som dör i bränder, dör i bostads-
bränder. Ofta är det vardagliga saker som orsa-
kar bränderna, till exempel en glömd platta på 
spisen, levande ljus eller rökning. Här kommer 
lite information om vad du kan göra för att öka 
brandsäker heten hemma hos dig.



Systematiskt brandskydd
Föreningen har tecknat ett avtal med Anticimex som rör systematiskt brandskydd. 
Sedan ett antal år tillbaka är det lag på att bostadsrättsföreningar skall ha systematiskt 
brandskydd. Detta innebär att vi har nya brandsläckare utplacerade i huset samt 
utrymningsskyltar på vissa ställen.

Med detta utskick vill vi därför informera om vad vi vill att medlemmar ska tänka på och 
vad som måste åtgärdas. Det som direkt kommer krävas av medlemmarna är:

• Inga dörrmattor i trapporna. Mattor som finns kvar den 5 juli kommer kastas. 

• Inga barnvagnar med insatser i trapporna. Barnvagnar skall vara ihopfällda och 

insatserna ska vara borttagna och inte finnas i trapphusen. 

• Ingen återvinning utanför dörrarna. 

• Förråd i källare och på vind som är olåsta kommer låsas av styrelsen. 

• Inget brandfarligt i trapporna.
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