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Städdagen 
Vi har nu en kommande städdag (imorgon lördag), vill påminna samtliga om att hjälpa till. Det 
kommer ställas en container i närheten av den rishög som ligger ute på ängen. 
Det som endast får slängas i containern är ris och brännbart (träbaserat). 
Tryckimpregnerat skall lämnas till återvinningsstationen (då detta hanteras som miljöfarligt avfall).  
 

Lösspringande husdjur i området (både katter och hundar) 
Vill påminna de som äger katt eller hund att man som djurägare har sk. ”tillsynsansvar”, dvs 
liksom för hundägare gäller att en kattägare ska hålla sin katt under sådan tillsyn att den inte 
orsakar skador på människor, djur eller egendom. Om kattens ägare varit oaktsam i sin tillsyn 
över katten kan han bli ersättningsskyldig för skada som katten orsakat. Här skiljer sig ansvaret 
jämfört med hundar, där ägaren har strikt ansvar.  
Om du upplever problem med andras husdjur, rekommenderar vi starkt att du tar detta med 
ägaren direkt. 
 

Byt batteri i brandvarnaren! 
December är den månad då det brinner det allra mest i våra hem. De flesta som omkommer i 
bränder dör på grund av att de andats in den giftiga röken. Bara några få andetag kan räcka. 
En fungerande brandvarnare kan vara skillnaden mellan liv och död. Därför uppmanar 
Räddningstjänsten alla att sätta ett nytt batteri i sin brandvarnare eller om man inte har en skaffa 
sig en.  
 
Byt batteri på första advent 
Räddningstjänsten vill göra första advent till ”batteribytardagen”. 
Det är lätt att glömma bort att byta batteri i brandvarnaren. Och kontrollerar du inte att 
brandvarnaren fungerar regelbundet så kan det vara så att du lever i en falsk säkerhet. 
 
Brandvarnartips: 
- Rengör från utsidan med dammsugare en gång om året. 
- Byt batteri en gång om året (på 1:a advent). 
- Kontrollera att den fungerar minst en gång i kvartalet och när du varit hemifrån en längre tid. 
- Byt ut brandvarnaren efter 8–10 år. Den har begränsad livslängd. 
- Testa brandvarnaren genom att trycka in testknappen eller hålla ett nysläckt stearinljus under    
   brandvarnaren. 
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