
Pass på
så det 
ikke 
brenner!

 Skjelsblekk
Informasjon fra styret i Skjelsbekkskogen Borettslag

DESEMBER 2021

Jul og advent er en 
ÁRWW�WLG��RJ�GHQ�EOLU�
enda bedre med 
levende lys – men: 
Husk at vi er midt 
i høysesongen for 
branner!

TALGLYSET Det er mye åpne !am-
mer i norske hjem i desember, enten 
vi tenner på veker eller skal ha varme i 
peisen. Vær ekstra forsiktige med dette 
i dagene som kommer, så det ikke bren-
ner der det ikke skal! 

BRANNVARSLEREN 1. desember er 
den norske røykvarslerdagen – som skal 
som skal få oss til å sjekke batteriet i 
varsleren. Har du ikke husket dette, er 
det bare å sette i gang!

BRANNSLUKKEREN"Når sjekket du 
brannslukningsapparatet sist? Er det en 
stund siden, får du et enkelt tips her: 
Snu apparatet opp ned noen ganger for 
å forhindre at pulveret klumper seg. 
Dette bør du uansett gjør hvert kvartal, 
også om brannvernfolka har vært inn-
om for å kontrollere apparatet. 

Det er alltid best å være 
på den sikre siden ‒ og vi 
har ingen å miste!
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Jula står for døra, 
med alt hva det inne-
bærer av gleder – 
men også av et par
utfordringer.

HØYTID Vi går dessverre mot enda 
en korona-jul, men de !este av oss 
skal forhåpentlig være sammen med 
dem vi står nærmest, spise god mat, 
slappe av og kose oss "– og ikke minst 
gi og motta en del gaver. 
  Det siste fører også noen utfor-
dring-
er med seg. Vi generer ekstra store 
mengder med avfall i jula, og en stor 
del av dette er innpakningspapir, 
pakketråd og diverse emballasje. 

RESTAVFALL"Hvor skal så julepapi-
ret legges når kalaset er over og alt 
skal ut av huset? 
  Det er naturlig å tenke at papir er 
papir, men sånn er det ikke. Det 

meste av julepapiret er laget på en 
måte som gjør at det skaper vansker 
i gjenvinningsprosessen hvis det 
legges sammen med annet papir. 

Derfor skal julepapiret IKKE legges i 
papiravfallet, men i restavfallet!

MYE PAPIR  Papirmengden er stor 
til vanlig, og den blir ekstra stor når 
jula kommer."Derfor er det viktig å 
huske hvilken søppelcontainer jule-
papiret skal legges i. 
  

FUN FACT"Ved å resirkulere papir 
sparer vi 40-50 prosent av energien 
som ville gått med om vi skulle hug-
get trær og laget helt nytt papir. 
  5 millioner trær spares årlig på 
denne måten. Men – julepapiret 
bidrar altså ikke til dette regnskapet 
slik som det produseres pr. i dag.

OBS!  Husk også at aske  IKKE skal i 
søpla. Den kan inneholde glør og skape brann!

DAGEN DERPÅ: 
Husk at jule-
papiret ikke skal 
kastes i papir-
containeren!

Her kan du 
«parkere» 
juletreet
Trenger du hjelp til å 
bli kvitt juletreet?
z På nyåret kan 
trær som vanlig 

legges i skråninga ned mot parke-
ringsplassen i Ekornveien, på oppsi-
da av «rundkjøringa».  
z Dette må skje mellom 10. og 20. 
januar. 

God Jul

& Godt  

Nyttår! 
HILSEN STYRET

Hvor skal du kaste julepapiret?
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