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Medlemsinformation November 2014
Så här på hösten när mörkret kryper på och advent närmar sig placerar ut
en några stearinljus i hemmet så mysfaktorn ökar.
Men mysfaktorn har en baksida, brandfaran i hemmet ökar.
Några tips för att öka brandsäkerheten i ditt hem.
 Välj alltid ljus av stearin. Många "värmeljus" görs ofta av paraffin.
 Ställ inte flera ljus intill varandra. Det kan bli för varmt och kan bli
en jättelåga.
 Den som tänder ljus, ansvarar för att dom släcks.
 Lämna aldrig rummet längre än ngn minut med tända ljus.
 Kontrollera dina brandvarnare regelbundet med testknappen.
 En bra regel är att byta batteri i brandvarnaren till 1:a advent.
 Brandfilt och brandsläckare är bra hjälpmedel om olyckan skulle
vara framme. Förvara dom lätt tillgängliga, inte längst in i
garderoben.
Grannsamverkan
Informationsträff imorgon 5 Nov 18-19,30 på Polishuset i Kungsbacka
Du får en genomgång av konceptet Grannsamverkan och vilken hjälp du
kan få för att starta upp samverkan hemma hos dig.
Ann Rönnäng (Polisen) och Camilla Tjernberg (Brå), föreläser om hur
situationen med bostadsinbrott ser ut just nu i kommunen och hur vi kan
hjälpas åt för att minska dem. Grannsamverkan är ett bra hjälpmedel för
att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen.
Anmälan; 0300 834932 eller ett mail till camilla.tjernberg@kungsbacka.se
Om du inte kan då så skicka ett mail till oss på styrelsen@varlavilla.se så
ordnar vi en genomgång ”hur lätt det är att starta” och hjälper till att
komma igång.
Grannsamverkan är även ett bra sätt att lära känna sina grannar på
gatan.
Webben
Uppdateringen pågår, kolla gärna på www.varlavilla.se
Medlemsfrågor
 Vad skall vi fokusera på 2014 förutom Miljö, Buller o trafik?
 Kom med synpunkter på Gång och Cykelvägbygget St. Bäcksleden.
 Är Ni nöjda med Fiberinstallationen?
 Fler som vill ansluta sitt hus med Fiber?
Skicka mail till styrelsen@varlavilla.se
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