HÄNT sen senast …
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Bränder på Snörmakarvägen
De har under kort tid inträffat två bränder på Snörmakarvägen och styrelsen vill nu informera om
vad som har hänt, försäkringsfrågor och ta upp några säkerhetsfrågor.
Som vi tidigare informerat om så inträffade i mitten på februari en brand i cykelrummet i källaren
på Snörmakarvägen där tre barnvagnar fattade eld. Sedan dess har föreningen fått hjälp av OCAB
att sanera och återställa utrymmet. Konsekvenserna av branden är att flera medlemmars cyklar har
blivit skadade eller förstörda, samt att föreningens försäkring har belastats med saneringskostnader.
Dessutom blev vår städfirmas utrymme skadat vilket har påverkat trappstädningen.
Vid halv ett på natten den 12 mars inträffade ännu en brand när någon tände eld på materialet som
OCAB hade rensat ut ur cykelförrådet. Detta stod i en stor säck för byggsopor nedanför huset på
Snörmakarvägen. Brandkåren och polisen kom till platsen och som tur var så antändes inte skogen
nedanför huset.
Dessa händelser gör att vi uppmanar alla boende att tänka på:
•

•

•
•

...att alltid se till att ytterdörrar, portar såväl som källardörrar, är stängda och låsta!
Det är aldrig tillåtet att oövervakat ställa upp en port eller källardörr. Det har
förekommit att dörrar har lämnats uppställda kvälls- och nattetid vilket är
oacceptabelt ur energi- och trygghetssynpunkt!
...att aldrig lämna sopor eller annat material utanför huset över natten. Byggsopor
får ställas utanför huset under renovering men måste köras bort samma dag. De
som vill lämna kläder till klädinsamling måste ställa ut dem på insamlingsdagen
och bära in dem igen om inte insamlingen tar dem.
...att inte lämna sopor eller annat material i källargångar, trapphuset eller andra
allmänna utrymmen i husen. Det är en brandfara i sig och ett allvarligt hinder om
huset snabbt måste utrymmas.
...att vara uppmärksamma på vad som händer kring husen. Rapportera misstänkta
händelser antingen till någon i styrelsen, eller till polisen beroende på vad som
hänt.

Styrelsen har informerats om att vissa källardörrar är tröga och inte går igen av sig själv. Vi har bett
vår förvaltare Storholmen att ta en titt på dessa. Fram till att de har justerats ber vi alla boende att se
till att dörrarna går i lås när ni har passerat.

För dig som har drabbats av skada i samband med branden
Ett stort antal cyklar blev skadade eller förstörda i samband med branden. Varje boende måste
kontakta sitt försäkringsbolag för att få ersättning för sin cykel. I och med skadans omfattning,
täcker föreningens fastighetsförsäkring även de boendes självrisk och förvaltaren Anne Källman
kommer informera boende på Snörmakarvägen om detaljerna.
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Alla skadade cyklar har flyttats till föreningens pannrum tills vidare. Vi uppmanar alla som vill
sanera sin cykel att märka upp den. Tyvärr täcker inte föreningens fastighetsförsäkring kostnader i
samband med en sanering. De cyklar som inte har hämtats eller märkts upp kommer att köras till
tippen på föreningens städdag i vår.

Vänliga hälsningar
Styrelsen
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