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   Hjärtstartare och ventilation ! 
 

 

 

Nu är Hjärtstartaren på plats 
Nu äntligen har vi fått vår Hjärtstatare monterad och på plats. Den finns nu i 

garageförrådet i garagelängan Grupp 2 Skräddaregårdsvägen 2-20 på höger sida 

innanför dörren. Förrådet kommer vara olåst.  

I rutan nedan ser du en inbjudan till en träff där hjärtstartaren demonstreras och hur 

den används. 

Det är väldigt viktigt för oss alla att vi har nära tillgång till en Hjärtstartare inom 

vår samfällighet. Vid ett Hjärtstillestånd utan tillgång till Hjärtstartare är 

möjligheten för överlevnad endast 7%. Men med en snabb tillgång till hjärtstartare 

ökar överlevnadsmöjligheten till drygt 70%. Många är oroliga för att använda sig 

av en Hjärtstartare eftersom man är rädd att göra fel om man inte vet när den ska 

användas eller hur den fungerar. Detta behöver man aldrig var rädd för. Man kan 

ALDRIG göra fel eftersom Hjärtstartaren är intelligent och aldrig skickar några 

elektriska inpulser i de fall det inte är absolut nödvändigt. På vår hemsida under 

fliken Info finns en egen underrubrik som heter hjärtstartare där du finner viktig 

information samt telefonnummer i olika akutsituationer. 

Informationsträff Hjärtstartare 
Söndagen den 9 december kl 11:00 kommer vår leverantör att ge en kortare 

information om vår nya Hjärtstartare. Vi träffas vid garaget på grupp 2 

Skräddaregårdsvägen 2-20. 

Vänd på Nyhetsbladet för annan information 



 

 

 

Rensa dina ventilationsrör själv 
 

Som de flesta känner till behöver man med några års intervall rensa sina 

ventilationsrör. I första hand gäller det utsugningsrören som går från köket, 

tvättstugan och toaletterna. Att anlita en firma som gör denna rensning kan kosta 

ett par tusenlappar. Eftersom vi vet att det finns manga händiga fastighetsägare 

inom vår samfällighet har vi därför valt att köpa in en 4,5 meters viska som man 

kopplar till en skruvdragare eller borrmaskin samt en större grovdammsugare så 

man enkelt kan suga bort det skräp som finns i kanalerna. Det är väldigt enkelt att 

göra denna rensning själv eftersom man bara behöver komma åt kanalen ovanför 

köksfläkten samt ta ner ventilerna I tvättstuga och badrum. Och på vinden för 

denna utsugningskanal finns en renslucka där man enkelt kan köra in viska i den 

längd som behövs.  

I det fall du vill använda viskan och grovdammsugaren, gör du bara en bokning via 

vår hemsida genom att skicka ett meddelande på fliken  kontakt om när du vill låna 

den. Du kan även boka detta genom direktkontakt med vår Ordförande eller 

Kassör. 

Kontrollera Ventilationsanläggningen på vinden 
 

I samband med att vi var 21 fastighetsägare som valde att anta det erbjudande vi 

gick ut med gällande byte av Ventilationsanläggning konstaterade entreprenören 

vid ett par tillfällen att: 

Några gamla anläggningar hade mycket vatten stående i lådan och att någon t.o.m 

var nästan helt sönderrostad i botten. 

Vi uppmanar därför alla fastighetsägare som har kvar sin ursprungliga 

Ventilationsanläggning att snarast och fortsättningsvis regelbundet granska hur det 

ser ut inne i lådan. Det får alltså inte finnas något vatten i botten eller att lådan är 

sönderrostad. Eftersom flera Ventilationsanläggningars värmeelement varit trasiga 

innebär det att all fukt som avdustas samlas i lådan. Detta kan så småningom leda 

till omfattande och kostsamma vattenskador i fastigheterna. Fungerar era fläktar 

och det inte finns något vatten i botten behöver ni säkert inte vara oroliga men som 

sagt det krävs att man regelbundet synar hur konditionen på anläggningen är. Detta 

gör man ju lämpligast i samband med att man byter ventillationsfilter årligen. Om 

någon har ändrat sig och i efterhand vill byta sin ventillationsanläggning kontaktar 

ni bara Cronestads Bygg AB och Roland på telefon 073-6180398 


