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Siden sidst 
På generalforsamlingen blev det besluttet at købe en hjertestarter, og denne er nu opsat på 
fællesskuret. For mere information se afsnittet omkring hjertestarteren, længere nede. 
Da det gamle køleskab i skuret ikke længere virkede, er det blevet skiftet med et nyt flot et, der blev 
fint opsat på fællesarbejdet. 
På de sidste 2 fællesarbejder blev træerne på parkeringspladsen beskåret, så de ikke bliver 
uhåndterlig store. Desuden blev det sidste græs slået, og ukrudtet fjernet, så vi er helt klar til 
vinteren. 
Der har desværre været en del skader på vores tage her i denne sensommer. Disse skader er 
heldigvis blevet udbedret, og nu håber vi, at det bare var en uheldig periode. 
Nogen har sikkert bemærket, at asfalten er blevet udbedret flere steder på parkeringspladsen. 
Således at vi er klar til vinter og ikke får frostskader i asfalten. 
 
Hjertestarter 
Den indkøbte hjertestarter er nu blevet opsat i et skab uden på fællesskuret. Skabet er sat til strøm, 
således at skabet holder hjertestarteren frostfri om vinteren. Nu på søndag den 5. december er der 
mulighed for at komme ud og selv se og røre ved hjertestarteren. Se vedlagte skrivelse.  
 
Jul og Nytår er desværre også indbrudstyvenes fest 
Bare en lille reminder om, at man desværre skal huske at jul og nytår desværre også er højsæson for 
indbrud. Så benyt endelig lejligheden til at tilmelde jer Nabohjælp i nr. 29. Samt at se efter naboens 
hus, hvis de er væk nogle dage i julen.  
 
Rensning af tag- samt skotrender 
Husk at rense tagrender samt skotrender. Skotrender (udtales Skåt-render og) er “tagrenden” på 
siden af vinduerne på første og anden sal. I disse kan der sagtens gemme sig mos blade og andet 
affald. Der kan endda ende med at vokse græs…. 
 
Med venlig hilsen og ønsket om en glædelig jul samt et godt nytår 
Bestyrelsen 



Hjertestarteren på Fælleddiget 
Her er lidt information omkring hjertestarteren. Hjertestarteren der er opsat, er af en type der 
kan benyttes af ikke-lægefagligt personale. Hjertestarteren tændes på en knap, og derefter 
fortæller hjertestarteren, hvad man skal gøre. 
 
Forsikring og service 
Hjertestarteren er købt og bliver serviceret via Falck. Dels er der garanti fra Falck, og den er 
forsikret. 
 
Hvad gør jeg, hvis det har været nødvendigt for mig at bruge hjertestarteren? 
Du skal så hurtigt som muligt tage kontakt til nedenstående hjertestarter kontakt og 
meddele, at den har været anvendt. Den må ikke i denne forbindelse sættes tilbage i skabet, 
men afleveres efter aftale via nedenstående hjertestarter kontakt. 
 
Hvad gør jeg, hvis den har været benyttet og/eller er væk? 
Start med at undersøge, om hjertestarteren er meldt fjernet på hjertestarter.dk. Hvis den ikke 
er det, skal du så hurtigt som muligt tage kontakt til nedenstående hjertestarter kontakt og 
meddele, at den er væk. Den vil derefter blive meldt fjernet på hjertestarter.dk, og der vil 
blive rekvireret en reserve hjertestarter, indtil at den originale hjertestarter er blevet klargjort 
igen. 
 
Hvad er der inde i hjertestarter skabet? 
Inde i skabet er der en alarm med en lampe, der hyler når skabet åbnes. Desuden sidder der 
et varmelegeme i bagsiden af skabet, der gør, at hjertestarteren i skabet ikke bliver kold 
(bl.a. for at beskytte mod frost). Endelig er der en hjertestarter, der sidder på en hylde holdt 
fast med et par velcrobånd. 
 
Hvad er der inde i hjertestarter tasken? 
I det forreste rum på tasken er selve hjertestarteren. Det er også der, at elektroderne, der 
skal påsættes patienten, forefindes. I det bageste rum i tasken er der en saks, et sæt 
engangshandsker, en indblæsningsadapter, en barberskraber, samt batteri og pads til børn 
under 25 kg. 
 
Alarm 
Der er en alarm på skabet, der hyler når skabet åbnes. Desuden er der en rød lampe, der 
blinker inde i skabet, når det åbnes. Denne alarm er kun i skabet og melder ikke videre til 
nogen alarmcentral eller andre steder. Alarmen stoppes ved at lukke skabet igen. 
 
Hvem kan benytte hjertestarteren? 
Alle, der oplever eller er i nærheden af en person, der enten er faldet om eller har akutte 
hjerteproblemer. Hjertestarteren kan via nogle elektroder, der placeres på patienten, selv 
analysere, om den skal give et stød for at genoprette hjerterytmen. Det vil også sige, at den 
ikke er farlig at påsætte på en rask person, da den ikke vil give stød til en person med 
normal hjerterytme. 
 
Dus med din hjertestarter? 



Bestyrelsen vil gerne anbefale, at man selv går ned og ser på hjertestarteren, således at 
man er klar på at benytte den, hvis det skulle blive nødvendigt. Til alle dem, der har børn på 
Fælleddiget, vil det være en god ide at tage sine børn ned og vise dem hjertestarteren og 
afmystificere det “mærkelige” skab og selve hjertestarteren. 
 
Kan hjertestarteren bruges på børn? 
Ja børn under 25 kg. kan bruge de andre pads, der ligger bagest i tasken med 
hjertestarteren. 
 
Hvordan virker hjertelungeredning ? 
Instruktion i benyttelse af hjertestarteren kan blandt andet ses på youtube. Det er nemmest 
at finde en video, der viser dette ved at søge på “heartsine 360p”. Vores er en dansk 
udgave, der taler dansk. 
 
Kursus i hjertelungeredning ? 
I dag skal alle, der tager kørekort eller er på teknisk skole, gennemføre et kursus i 
hjertelungeredning. Derudover tilbyder blandt andet en del arbejdspladser samt Falck og 
Ældresagen kurser i hjertelungeredning. 
 
Hils på din hjertestarter … 
Nu på søndag den 5. december, vil nogle fra bestyrelsen være nede ved fællesskuret 
klokken 14, og her vil man have mulighed for at se hjertestarteren / hjerteskabet og indholdet 
af tasken. Så kom forbi, hvis I har tid og lyst. 
 
 
Kontakt for hjertestarter: 
Tim i nr. 95. 
 
 


