
HSB:s Brf Morkullan I Stockholm 

Birger Jarlsgatan 104 

114 20 Stockholm 

1(2) 

December 2010 
  

Information om brandskydd till boende i Brf 
Morkullan. 

 
Så förebygger du brand 
En väl fungerande brandvarnare är den viktigaste utrustningen för att rädda liv vid 
brand. Brandsläckare/brandfilt och jordfelsbrytare är exempel på annan utrustning 
som är bra att ha. 
Starta inte diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare/torkskåp när du går hemifrån. Slå 
av teven med huvudströmbrytaren (inte fjärrkontrollen) på kvällen. 
Viktigast är att aldrig lämna eller somna ifrån tända ljus, cigaretter, mat på spis eller 
dylikt. 
 
Som boende är det ditt ansvar att regelbundet kontrollera att brandvarnaren i din 
lägenhet fungerar samt att vid behov byta batteri. 
Föreningen har försett samtliga lägenheter med brandvarnare. 
Om du av någon anledning saknar fungerande brandvarnare i din lägenhet måste du 
omgående åtgärda detta. 
 
Om tillfälliga heta arbeten skall utföras i lägenheten måste du som beställare utse 
tillståndsansvarig för arbetet. Denna person skall vara behörig och kunna uppvisa 
giltigt certifikat. Heta arbeten får inte påbörjas innan tillståndsansvarig godkänt 
arbetet. 
 
Fel och brister på brandskyddsdetaljer skall utan dröjsmål anmälas till den som är 
ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet i fastigheten. 
 
 
Förvaring av brandfarliga varor tex bensin, lösningsmedel, gasoltuber, får ej ske i 
källare och på vindar. I en lägenhet får förvaras max 5liter gasol eller max 10liter 
vätska. För ytterligare information, se sprängämnesinspektionens hemsida: 
www.sprangamnes.se 
 
Lösa gastuber för dykning och medicinskt bruk får förvaras i lägenheter och då i 
hallen, så nära ytterdörren som möjligt. På utsidan dörren skall då finnas skylt som 
upplyser om detta. 
Tänk på att aldrig låsa tillhållarlås eller gallergrindar inifrån. Denna säkerhetsåtgärd 
är endast till för att låsas utifrån för att hålla obehöriga borta. 
 

Tänk igenom vilka brandrisker som kan finnas i din lägenhet! 
 
Tänk också på hur din bostad ser ut och var varje familjemedlem sover. 
Gör en plan för hur ni skall utrymma om det börjar brinna. Låt barnen vara med vid 
planeringen. Rita gärna en utrymningsplan och sätt den där ni ser den. Se till att det 
finns minst en fungerande brandvarnare i lägenheten. 
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Trapphus och våningsplan är utrymningsvägar och måste hållas 
fria.  
 

Om det börjar brinna 
 Rädda 

 Larma, ring 112 

 Släck 
 
Utrym lägenheten om du inte kan släcka. Stäng rums och lägenhetsdörrar för att 
förhindra syretillförsel och spridning. 
 
Uppkommer brand i ett bostadshus är det oftast ganska lätt att släcka branden i ett 
tidigt skede om man har tillgång till lämplig brandsläckare och kunskap om hur den 
ska användas. I lägenheter rekommenderas en 10liters skumsläckare eller en 6kg 
pulversläckare. 
 

Utrymning vid brand  
 Brinner det i den egna lägenheten och du inte kan släcka så utrym så fort som 

möjligt och larma 112. 

 Brinner det på annan plats i fastigheten så stanna i din lägenhet och invänta vad 
brandförsvaret meddelar.  

 Om trapphuset är rökfyllt så är brandförsvarets stegar via fönster och balkong din 
utrymningsväg. 

 
Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. 
Använd absolut inte hissarna om det brinner. 
 
Brandrök är mycket giftig. Om du måste passera genom rökfyllda utrymmen så kryp 
på alla fyra, under röken, med ansiktet så nära golvet som möjligt.  
 
Det bedrivs ett kontinuerligt brandskyddsarbete i Brf Morkullan.  
Kontakta undertecknad på tel. 070-496 27 17 om du har frågor eller vill veta mer om 
det systematiska brandskyddsarbetet. 
Ytterligare information finns också på www.brand.stockholm.se 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Peter Jansson 
 
På styrelsens uppdrag ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet i Brf Morkullan.  

 
 


