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Brandutbildning 
Den 24 november hölls en brandinformationsträff i 

träfflokalen anordnad av Ove Moberg, tack för 

initiativet och visat intresse och hoppas ni tycker att 

det var givande. 

 

3 viktiga punkter att tänka på: 

  

 Brandvarnare (minst en på varje våning och 

kolla batterierna med jämna mellanrum) 

 Pulversläckare (och den ska förvaras så att man snabbt kommer åt den, inte längst in i garderoben i en kartong) 

 De allra flesta bränder startar i köket och den glömda spisen är den i särklass vanligaste direkta brandorsaken. 

Efter köket kommer vardagsrum och sovrum, där rökning och glömda ljus är de vanligaste orsakerna.  

Den här eviga frågan om bilar i området………  
Vårt fina radhusområde är en perfekt plats för barn att växa upp i, det ska vara lätt för barnen 

att vara ute och cykla, leka kurragömma och ha snöbollskrig och många har säkert valt området 

just på grund av det. Men allt för ofta åker det in bilar i området och ofta med för hög fart. 

Självklart ska man kunna åka in och lasta och lossa men kör inte in bilen i onödan. 

Bilar ska inte parkeras inne i området, använd garaget och parkeringsplatser. Det är för att 

utryckningsfordon, brevbäraren, snöröjare och grannar ska kunna komma fram.  

Det här är en jättetråkig punkt att behöva skriva om i varje nummer av Myrängsbladet men 

tyvärr så kommer denna fråga ständigt upp. Så snälla tänk till innan ni kör in nästa gång och 

när ni måste så kör sakta.  

Valberedningen  
Om någon känner på sig eller tänker att nu är det väl ändå min tur att få 

sitta i samfällighetens styrelse, tveka då inte att ta kontakt med någon i 

valberedningen. Denna chans växer inte på träd så kliv fram nu. Kanske 

är det början på din karriär som styrelseproffs. Vi lockar med lågt 

arvode och ibland en kopp kaffe. Vi erbjuder ca 10 styrelsemöten/år 

plus årsstämma och en julfika i december. Mellan mötena arbetar vi 

med några enklare uppdrag som tex inhandling, ringa några samtal, 

skriva myrängsblad, jaga in offerter, och mycket mer. Är du intresserad, 

nyfiken eller kan tänka dig att hjälpa till ett år eller så, kontakta 

valberedningen. Vid alltför stor anstormning till de för tillfället 2 lediga 

platserna, så sker röstning vid årsstämman.  

  

Kv.1 Yvonne Nilsson D6 

Kv.2 Daniel & Helena Lengmo  M49  

Kv.3 Jan & Britt-Marie Linder  M9 

Kv.4 Mikael och Anneli Skoglund L35 (Sammankallande) 

Kv.5 Hanna & Fredrik Gregeby  L69 
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Att tänka på under vintern. 
- Parkera inte bilen där snöröjaren måste ploga upp snön. 

- Motor- och kupévärmare är tillåtet men timer måste användas. 

- Sandvagnar finns i området vid extra behov. 

 

FTX aggregaten och ventilationen 
När det är riktigt kallt ute som det har varit nu ett tag kan det bildas is i de gamla 

FTX aggregaten på vinden, det beror på att många har kopplat ur det lilla element 

som finns i aggregatet eller att termostaten till elementet är trasig. Om det bildas 

is kan inte kondensvattnet rinna ner i skvallerröret och det kan ge upphov till 

fuktskada på vinden. Om det bildas is i aggregatet så märker man oftast det på att 

ventilationen blir sämre. Men det skadar inte att titta till det när termometern 

kryper ner mot -10 grader några dagar i sträck.   

Stora garaget 
Garagedörrarna på stora garaget får ej stå öppna, de måste alltid stängas när man kört ut sin bil. 

Comhem 
Hoppas alla som ville ha Comhems bredband via Samfällighetens gruppavtal har 

kommit igång med tjänsten. 

Tippning förbjuden 
På några ställen i området har det bildats tråkiga och förfulande 

rishögar. Tex i skogsdungen nedanför stora garaget. 

Försök att använd containrarna på städdagarna.  

Årsstämma 
Årstämman kommer att hållas den 17 mars i träfflokalen kl. 19.00 Välkomna. 

Vi hoppas på ett stort deltagande. 

 

Städdag den 23 april 
Vårstädning i området kommer att ske den 23 april, boka in datumet i almanackan. 

 

//Mvh Styrelsen  
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