
SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE...
...låter kanske lite krångligt, men det är ett livsviktigt 
arbete som du inte vill slarva med. Visste du att det 
sker fler än 40 000 bränder i Sverige varje år?  
Av dessa härjar cirka 34 000 i bostäder. Fyra  
av fem bränder beror på den mänskliga faktorn. 

BRANDSKYDDET ÄR FASTIGHETSÄGARENS 
ANSVAR
Det är fastighetsägaren och därmed ni i styrelsen, 
som är ytterst ansvarig för att brandskyddet är i  
ordning. Ansvaret innebär att nödvändiga åtgärder 
ska vidtas för att förebygga brand och för att för- 
hindra eller begränsa skador till följd av brand. 

LÖSNINGEN FINNS NÄRA
I samarbete med en extern brandexpert erbjuder 
vi er tjänsten Systematiskt Brandskyddsarbete, SBA. 
Vi gör då en riskanalys och ger förslag och råd för 
förbättring av brandskyddet samt kontrollerar att 
tidigare påpekanden och brister är åtgärdade. 

Vi hjälper er med lagtexter och rekommendationer 
och ni får en pärm med nödvändig dokumentation. 
Önskar ni utbildning angående brandskydd kan  
vi även ordna det. I paketet ingår, efter överens- 
kommelse, en eller flera kontroller av löpande  
systematiskt brandskydd. 

EXEMPEL PÅ VAD TJÄNSTEN INNEBÄR:
q Inventering av föreningens byggnader/fastigheter.
q Upprättande av SBA-dokumentation.
q  Löpande kontroll av brandskyddet enligt  

föreskriven dokumentation, samt regelbunden  
uppdatering av dokumentationen.

q Årlig revision av föreningens SBA-dokumentation.
q Genomgång med brandskyddsansvariga i  
 föreningens styrelse.

PRISER:
Avtalspris: 9 990:- ex moms /år i 3 årsavtal
Bostadsrättsförening som endast har 1-2 allmänna 
gemensamhetsytor i byggnader, utan vind och  
källare.

Avtalspris: 12 600:- ex. moms /år i 3 årsavtal
Bostadsrättsförening med allmänna byggnader,  
vind, källare, underjordiskt garage.

För större bostadsrättsföreningar med flera olika 
fastigheter – ring oss för pris

EXTRA TJÄNSTER:
Fristående garage eller uppställningsplatser  
i längor ovan mark: 395:- ex moms /garage eller 
 uppställningsplats.

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE
SPECIALISTTJÄNSTERHSB SKÅNE

HINDERBANA ÄR KUL,
MEN INTE I TRAPPHUSET.

RING ELLER SKICKA EN INTRESSEANMÄLAN IDAG!
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HSB SKÅNE SERVICECENTER I LUND 046-210 84 00
Telefontid: mån–fre 08.00–16.00, lunchstängt 12.00–13.00
Postadress: Box 1712, 221 01 Lund
Besöksadress: Gnejsvägen 17, Lund
kundtjanst-skane@hsb.se | hsb.se/skane/tjanster | 046-210 84 00


