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Lite blandat inför sommaren
Hjärtstartare inom Samfälligheten

Revisorssuppleant Ann-Britt von Schedvin

Styrelsen har beslutat införskaffa en hjärtstartare. Detta är en billig
livförsäkring för alla oss boende.
Vid en akut situation har man endast några minuter på sig för att komma åt
en hjärtstartare. Vad avser vår Samfällighet finns idag närmsta hjärtstartare
uppe vid kyrkan eller På Bollegården och Hemköp. Vi vet att det finns en
osäkerhet och rädsla hos många att använda Hjärtstartare. Denna rädsla är
helt obefogad eftersom man aldrig kan göra fel hur oerfaren man än är.
Styrelsen har därför ansett att vi ska säkerställa att det finns hjärtstartare
inom Samfälligheten. I ett första skede kommer vi att leasa hjärtstartaren på
4 år som kommer att förvaras i ett larmat skåp centralt placerat i ett olåst
förrådsrum i garagelängan på grupp 2. När den kommer på plats kommer vi
inledningsvis anordna en visning för alla intresserade över hur den används.
Och under hösten kommer vi även att erbjuda en 3-timmarskurs för HjärtLungräddning. Inbjudan till dessa aktiviteter återkommer vi med.

Byte av Ventilationssystem
Vi vet att det finns stort intresse hos många att byta ut det befintliga ventilationssystemet som
har många år på nacken mot ett modernare som är anpassat för de ventilationsrör som finns i
våra hus. Vi har vänt oss till en del firmor och begärt in offerter men tyvärr har de som
inkommit varit alldeles för dyra för att vi ska kunna gå ut med ett vettigt erbjudande till
fastighetsägarna. Vi kommer arbeta vidare med att försöka få fram en entreprenör som kan
erbjuda oss acceptabla priser..

