
Vad är ett skyddsrum?  

Ett skyddsrum är ett rum med förstärkta väggar och 

dörrar som ska kunna stå emot tryckvågor från 

bomber, brand och nedfallande bråte från hus som 

skadats. Skyddsrum är utrustade med speciell venti-

lation och luftsluss som ska bidra till att minimera 

påverkan från till exempel giftiga gaser.  

Vilket läge befinner vi i oss nu?  

I fredstid får alla skyddsrum användas för annat un-

der vissa förutsättningar. Vanligast används de som 

cykel- eller lägenhetsförråd. I dagsläget är det inte 

aktuellt att iordningställa eller rensa ut alla skydds-

rum men det är att bostadsrättsföreningen håller 

koll på sina skyddsrum och gör egenkontroller konti-

nuerligt.  

Vad har bostadsrättsförening för ansvar? 

Bostadsrättsföreningen ansvarar bland annat för att 

märka fastigheten med en skyddsrumsskylt. Skydds-

rumsdörrar ska med jämna mellanrum behandlas 

(smörja stängningsbeslag och gångjärn) och se till 

att golvbrunnens anordningsmekanism för avstäng-

ning fungerar.  

Det är föreningens ansvar att se till att skyddsrum-

met ska kunna ställas iordning och brukas för sitt 

ursprungliga ändamål inom 48 timmar ifall skydds-

rummet används för andra ändamål.  

Föreningen har även ansvar för att se till att skydds-

rummen har upptappat vatten på kärl, värme, venti-

lation och toalettmöjligheter.  

Vad behöver jag som medlem i föreningen 

tänka på?  

Skyddsrummen är i händelse av krig för alla och inte 

endast föreningens medlemmar. Det räknas som en 

allmän plats och vem som helst har rätt att söka 

skydd i närmaste skyddsrum.  

Du som medlem i händelse av krig rekommenderas 

att ta med dig sådant som vatten, mat, ficklampa, 

varma kläder, värdehandlingar, mediciner etc.  

Husdjur är ej tillåtna att ta med utan skyddsrummen 

är endast avsedd för människor. 

Hur hittar jag närmaste skyddsrum?  

Brf Svartvik har totalt 4 st skyddsrum och hela Min-

nebergs Samfällighet har 12 st. Skyddsrummen är 

utplacerade på adresserna enligt kartan. Du kan 

även gå in på MSBs hemsida för att hitta närmaste 

skyddsrum samt mer information. 

Länk: https://www.msb.se/ 

Vilka åtgärder har Brf Svartvik vidtagit?  
Föreningen har beställt en inventering av alla 

skyddsrum för att säkerhetsställa alla underhållskrav 

som finns och att de sköts, detta även för att få fram 

en handlingsplan för hur styrelsen ska agera vid 

iordningställandet.  
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