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30-2-Mitt-På

Detta fick vi bl a lära oss, vi som deltog 
i utbildningen av vår hjärtstartare den 3 
december. En instruktör från Kidde 
visade Hjärt-lungräddning och hur 
apparaten, som är lätt att handha, kan 
rädda liv om den sätts in tidigt, helst 
inom 5 minuter, hos en person som 
drabbats av hjärtstopp. 30-2-Mitt-På 
betyder att man gör 30 hjärt-
kompressioner, sedan 2 inblåsningar. 
Fortsätter med 30 kompressioner osv. 
Händerna ska trycka mitt på bröstkorgen
mellan bröstvårtorna. 

Hjärtstartaren finns i mangelrummet.

Efter den intressanta informationen, där 
många fick tillfälle att ställa frågor och 
få svar, började årsmötet kl 19. I år var 
det rekord i deltagarantal, 35 st 
lägenheter var representerade. Alla lät 
sig väl smaka av glögg, julmust och 
lussekatter.

Årsmötet avhandlade de stadgeenliga 
punkterna. Några motioner hade ej 
inkommit. Efter årsmötet togs en del 
frågor upp, bl a fläktaggregaten i köken, 
asfaltering, bredband.

Glöm ej att kontrollera era brandvarnare 
nu i adventstid. Det räcker inte att bara 
trycka in testknappen, denna kontrollerar
endast batteriet. Håll ett tänt stearinljus 
under brandvarnaren, så ska den reagera 
på värmen och/eller röken. Brandfilt och
brandsläckare rekommenderas också i 
bostaden. 

   

Vi har en styrelse med ett par nya 
medlemmar. Den nya styrelsen, som 
valdes på årsmötet, ser ut så här:

Erik Olofsson, ordförande

Anders Carlsson, vice ordförande

Karin Hallbeck, Ord-och bokstavsskötare

Gunnvi Crona, ledamot

Göran Lindén, ledamot
Gabriel Ljungberg, för Riksbyggen
Anna Di Julio, suppleant (ny)
Eva Larsson, suppleant (ny)
Niklas Frisell, suppleant för Riksbyggen.

Vi hälsar våra nya suppleanter välkomna 
till styrelsen.

Snöröjningen i samband stormen Sven 
fungerade inte som det var tänkt i vårt 
område, och det har styrelsen påtalat för 
Riksbyggen. Styrelsen vill tacka alla de 
boende som hjälpte till med att skotta snö 
utanför sina respektive bostäder. 

För nyinflyttade, och även oss andra, har 
styrelsen sammanställt ett ”Domarringen 
från A till Ö” med information som man 
kan ha nytta av. Finns på hemsidan. 
www.domarringenlund.se

Styrelsen önskar alla 

medlemmar en God Jul

och ett Gott Nytt År!

Felanmälan till Riksbyggen: 0771-860 860


