Brandskydd
För våra hyresgästers säkerhet finns det brandvarnare i alla våra lägenheter.
De flesta har ett batteri som håller i tio år.
Du har ansvar för att då och då prova att din brandvarnare fungerar.
Det gör du genom att trycka in testknappen på brandvarnaren eller blåsa rök
mot d
 osan. Om den då ger ifrån sig en ljudsignal vet du att brandvarnaren
fungerar. Ett annat tecken på att den fungerar är att signallampan på brandvarnaren blinkar någon gång per minut utan att någon ljudsignal hörs.
Om brandvarnaren både blinkar och piper är batteriet slut. Det är då ditt
ansvar att byta batteri i brandvarnaren. Om du är osäker på vilken batterityp
som passar till din brandvarnare kan du fråga din bovärd. Efter att du bytt
batteri bör du testa att brandvarnaren fungerar. Tänk också på att damma av
brandvarnaren då och då med en mjuk borste.

Säkerhetsdörr och fönsterlås
Genom Svenska Bostäders tillval kan du beställa en säkerhetsdörr eller fönsterlås till din lägenhet. Prata med din bovärd om du vill veta mer.

Hemförsäkring
Alla som bor hos oss måste ha en hemförsäkring. Du har själv ansvar för att
teckna en hemförsäkring för din lägenhet. Den ger dig ett bra skydd om
du skulle råka ut för stöld, brand eller skada på dina ägodelar. I samarbete
med Trygg-Hansa kan vi e
 rbjuda dig en prisvärd hemförsäkring. Du kan läsa
mer om den på det bifogade informationsbladet från Trygg-Hansa eller på
svenskabostader.se.

Grannsamverkan
Säg hej till dina grannar! Det gör det lättare för alla att trivas och känna sig
trygga i området. Be gärna din granne att hålla ett öga på lägenheten medan
du är bortrest. I flera områden samarbetar hyresgästerna med polisen och
försäkringsbolag för att skapa ett tryggare bostadsområde. Är du intresserad
av sådan grannsamverkan? Kontakta din bovärd eller din lokala
hyresgästförening.

