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- För Dig som vill veta vad som händer i vår förening. Hemsida: http://brfrunhallen.se/ 

Adventstider och levande ljus.
Uppmaningar:

1. Läs informationen om brand som sitter i entrén!

2. Lämna aldrig brinnande ljus och det gäller även värmeljus, utan uppsikt. Nu finns det även 

fina ljus med batterier. 

3. Kolla även att brandvarnaren fungerar.

Om det brinner i din lägenhet:

1. Försök att släcka själv om elden är liten.

2. Om inte det går: Stäng av fläkten genom att vrida reglaget åt höger. Stäng fönster och dörrar 

i lägenheten. Ta med dig mobilen. Ta dig ut i trapphuset. Stäng ytterdörren efter dig. Ta dig 

ut via entrén, använd inte hissen. Ring/banka på alla dörrar som du passerar.

3. När du själv är utom fara: Ring 112.

Om det brinner i trapphuset eller det är rökfyllt:

1. Stäng ytterdörren och ring 112. 

2. Om du bedömer att det börjar bli farligt: Ta dig ut på eller via balkongen och invänta hjälp.

Skydd mot brand

I alla hus finns uppe i taket en röklucka. Det är den som släpper in ljus i trapphuset. Vid 

brand går denna lucka upp för att få ut brand och rökgaser. Tyvärr kan denna lucka gå upp 

vid andra tillfällen som är allvarligt om det sker vid otjänlig väderlek. Vi kan få våra trapphus 

förstörda. Därför har vi en inplanerad service vart tredje år. För denna service och för att vi 

snabbt och tryggt skall få ner luckorna om det händer ordnar vi nu i dagarna 

säkerhetsåtgärder på taken.  

Luciakaffe inbjudan 

Luciadagen – torsdagen den 13 december mellan klockan 15-18 bjuder 
föreningen på kaffe/te, glögg, pepparkakor och lussebulle. Hjärtligt 
välkomna på eftermiddagen när det passar.

Avgifter 2019

Styrelsen har beslutat att avgifter för 2019 skall förbli oförändrade.

Utgiven 2018-11-20 av styrelsen för Brf Runhällen    
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