
 

 

 

VIKTIG INFORMATION 
GÄLLANDE SKYDDSRUM 

BRF GÄDDAN MAJ 2022 

Under senare tid har vi i styrelsen för BRF Gäddan fått mängder av frågor gällande 
föreningens skyddsrum och vi tänkte därför informera om var dessa finns, vilka regler och 
krav som gäller samt informera om åtgärder och investeringar som krävs för att de ska 

uppfylla dagens krav enligt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). 

Våra skyddsrum: 

Sikvägen 29:   81 personer 
Sikvägen 33: 150 personer 
Sikvägen 41: 153 personer 
Sikvägen 45:   80 personer 
Sikvägen 49: 176 personer 
Sikvägen 59: 147 personer 
Sikvägen 34: 136 personer 
Sikvägen 40: 136 personer 
Sikvägen 46: 136 Personer 

Kapacitet totalt: 
1 195 personer 

I Sverige finns cirka 64 000 skyddsrum med plats för ungefär  
7 miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av 

byggnader såsom bostadshus och industrifastigheter. Man skiljer på 
normalskyddsrum som är vanliga i bostadshus och stora skyddsrum som 

oftast nyttjas som parkeringsgarage eller lager.  
I vår förening finns sammanlagt 9 skyddsrum med plats för 1195 
personer. Var dessa är belägna och vilken kapacitet de har ser du i 

tabellen här intill.  
Alla skyddsrum i Sverige ska vara tydligt utmärkta med den internationella 
skyddsrumsskylt som du ser här bredvid. Alla våra skyddsrum är utmärkta 
enligt detta krav och på samtliga fastigheter i vår förening hittar du alltså 

denna skylt. 

Skyddsrummet är en del av våra byggnader med förstärkta väggar, tak, 
golv och dörrar som kan stå emot tryckvåg och splitter, brand, joniserande 

strålning och bråte från raserade hus. Skyddsrummet har ett eget 
ventilationssystem för att stänga ute giftiga gaser och radioaktivt damm. 
Skyddsrummen är endast avsedda för människor. Inga djur får tas med till 
skyddsrummet på grund av till exempel allergirisken och att utrymmet är 

begränsat. Ytan som är beräknad per person i ett skyddsrum är 0,75 
kvadratmeter vilket motsvarar en yta av 85x85cm. 

Skyddsrummen är konstruerade för att man ska kunna vistas där i minst 3 
dygn och du som söker skydd i ett skyddsrum ansvarar själv för att ta med 
dig mat och annat för att klara dessa 3 dygn. Samtliga skyddsrum i Sverige 
är till för allmänheten vilket innebär att våra skyddsrum är till för alla som 

söker skydd.   

Om MSB skulle besluta sig för att samtliga skyddsrum ska aktiveras så måste detta ske på maximalt 48 
timmar. Det innebär att under dessa 48 timmar ska precis allt som idag finns i våra skyddsrum (som idag 

används som förråd) rensas ut och samtliga gallerväggar rivas ner.  

När skyddsrummet är iordningsställt ska det finnas tillgång till vatten, värme, ventilation och 
toalettmöjligheter. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att underhålla skyddsrummen men vid en 

aktivering av dessa så krävs det att alla boende hjälper till att rensa ut allt så att skyddsrummet uppnår full 
kapacitet.  
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Flertalet av de nyare bostadsrättsföreningar som finns i vår omedelbara 
närhet (exempelvis BRF Rödingen, Laxtrappan, Siklöjan) har inga egna 

skyddsrum utan kommer med största sannolikhet att vilja söka skydd hos 
oss, alternativt hos BRF Laken eller BRF Siken och det är vår skyldighet 

att se till att de ges tillträde om plats finns. 

I händelse av en situation som kräver att skyddsrummen ska aktiveras så 
kommer styrelsen att säkerställa tillgängligheten till våra skyddsrum samt 

organisera så att alla som kan hjälper till att iordningställa dessa. 

Med anledning av säkerhetsläget i vår omvärld har vi i styrelsen tillsatt en 
projektgrupp som ska säkerställa att våra skyddsrum lever upp till dagens 

krav. I dagsläget gör de tyvärr inte det vilket innebär att en hel del 
åtgärder kommer att krävas och mängder av utrustning måste bytas ut. 

Vi har därför tecknat avtal med Skyddsrumsexperter som inom kort 
kommer att se till att våra skyddsrum uppdateras efter dagens krav samt 

att de uppdateras varefter nya regler tillkommer.  

Under vår genomgång och uppgradering av skyddsrummen vill vi även 
uppmana alla er boende som har förråd i skyddsrummen att rensa dessa 

på saker som kan slängas eller förvaras på annan plats.  
Vi har synat samtliga förråd i våra skyddsrum och kan med lätthet 

fastställa att flertalet förråd har ett dammlager som motsvarar flera år 
av inaktivitet och med de mängder av saker som finns där i dagsläget kan 

vi tyvärr konstatera att det inte finns en chans att vi skulle klara av att 
iordningsställa våra skyddsrum på de 48 timmar som krävs. 

För att underlätta rensning av förråden kommer vi därför  
under perioden 12/5 – 23/5 att ställa ut ett antal containers på vår 

innergård där ni kan slänga allt ni anser att ni kan och vill göra er av med.  
Elektronik slängs i Miljöhusens kärl för elavfall.  

Miljöfarligt avfall måste liksom tidigare transporteras till 
återvinningscentral. Containers & grovsoprum låses nattetid. 

I samband med ovan nämnda uppgradering och genomgång av 
skyddsrummen kan vi komma att begära tillträde till vissa förråd där vi 

måste åtgärda brister. Är du innehavare av just ett sådant förråd kommer 
du att bli kontaktad av styrelsen och i det fallet kan du omgående bli 

skyldig att tömma ditt förråd helt eller delvis. Vi vill därför uppmana dig 
som har möjlighet att rensa ditt förråd att göra det i samband med att vi 

ställer upp ovan nämnda avfallscontainers. 
Har du frågor som rör våra skyddsrum eller något av ovanstående 

kontaktar du i första hand Anders, Ann-Sofie eller Mathias i styrelsen. 
Kontaktuppgifter finner du i din port. 

Styrelsen / BRF Gäddan      

Sikvägen 47 
135 41 Tyresö 
 
Mailadress: brf.gaddan@outlook.com 
Hemsida: www.brfgaddan.se 
 

BRF Gäddan 

Är du nyfiken och vill 
veta mer kan du 

besöka MSB’s hemsida 
(www.msb.se) där du 

löpande kan följa 
aktuell information 

samt se var Sveriges 
samtliga skyddsrum 

finns belägna.  

Information om höjd 
beredskap får du genom 
radio och TV. Regeringen 
kan även meddela att det 

råder omedelbar 
krigsfara, eller att landet 

är i krig genom ett 
beredskapslarm via 
utomhusvarnings-

systemet ”Hesa Fredrik”. 
Beredskapslarmet är en 
signal med 30 sekunder 

– uppehåll i 15 sekunder. 

Om det råder höjd 
beredskap och du då hör 

flyglarm via ”Hesa 
Fredrik” betyder det att 
du omedelbart ska söka 
skydd, exempelvis i ett 

skyddsrum, en förstärkt 
byggnad, källare, tunnel 
eller tunnelbanestation.  

Flyglarm är en signal med 
många korta stötar 

under 1 minut. 


