
BRANDSKYDD OCH LARM. 
Styrelsen vill påminna om de regler som gäller vid en eventuell brand och vad 
man ska tänka på i allmänhet för att förebygga brand. 
 
Om brand uppkommer så får absolut inte hissarna användas! Gå inte ut 
via trapphusen om ni inte är absolut säkra på att ni kan komma ut på 
gården.  
Gå istället ut på balkongen, Räddningstjänsten tar ned oss från 
balkongerna! Öppna inglasningen så att de kommer åt med brandstegen. 
Kom ihåg att våra ytterdörrar tål brand i minst 30 minuter. 
Våra hus är uppdelade i brandceller, och dörrarna, tex i källaren stängs 
automatiskt om brandlarmet går. Detta för att förhindra spridning av 
elden. 
Därför är det mycket viktigt att ingen ställer upp dörrarna, så att de står 
öppna ständigt. När ni lastat ur bilen och liknande, så stäng dörrarna igen. 
Tyvärr har vi märkt att en del dörrar ställs upp, och lämnas i öppet läge. 
 
Kontrollera era brandvarnare med jämna mellanrum så att de fungerar! 
 
Det är förbjudet att förvara brandfarliga varor i förråd, tex bensindunkar, 
gasolflaskor och liknande. 
I lägenheterna får man ha gasolflaskor av högst 5 liters storlek, inglasad balkong 
räknas som del av lägenhet. 
I trapphusen ska det inte finnas brandfarligt material, vilket innebär att inga 
möbler ska finnas i trapphusen. 
I garaget ska det inte finnas möbler, kartonger eller annat lättantändligt.  
 
Styrelsen ber att alla medlemmar respekterar detta och om ni har något i garage 
eller i trapphusen, så ta bort detta snarast. 
 
Vi ber er också respektera reglerna för sophanteringen, lämna inga stora 
kartonger eller andra grovsopor i soprummet, för det till Kronans återvinning! 
Styrelsen har flera gånger fått ta hand om sådant avfall, vilket inte ingår i vårt 
jobb. 
Om man behöver borra för att sätta upp saker är vi tacksamma om ni gör det på 
dagtid eller tidig kväll, ljudet sprider sig i hela huset! 


