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Trapphus och lägenhetsentréer
Enligt rådande brandskyddsregler får inga föremål som skor, barnvagnar,
cyklar, pulkor, lyktor, mattor, sopor och dylikt placeras utanför lägenhetsdörrar
eller i trapphus!
Med en massa ”prylar” i vägen hindras även de som ansvarar för städningen i
sitt arbete! Om inte detta respekteras kommer dina föremål att flyttas
tillförrådet för avhämtning.
Om vi hjälps åt med detta så underlättar vi för personalen som städar och för
räddningstjänsten vid ev. sjuktransport.

Om det börjar brinna
Rädda, varna, larma och släck är fyra viktiga ord att komma ihåg vid en brand
Rädda de som är i omedelbar fara. Utrym lokalen.
Varna omgivningen om att brand eller annan akut händelse inträffat. Skrik och försök
ta hjälp av andra. Ge order. Fördela uppgifter.
Larma. Ring112. Svara på SOS-operatörens frågor. Utfrågningen försenar inte
larmet. Medan en operatör frågar, lyssnar en annan på ert samtal och påbörjar
alarmeringen av aktuell hjälp. Var beredd att ta instruktioner av SOS-operatören. Möt
upp och visa var hjälpen behövs
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Släck. Alla bränder är små i början. Gör ett släckningsförsök om du har utrustning.
Närma dig branden i låg ställning och spruta på brandhärden. Om rummet fylls med
rök – kryp under röken, vid golvet finns syre. Kan du inte släcka eller saknar
utrustningen stäng dörren till det utrymme som brinner så att rök och eld inte sprider
sig. Möt räddningstjänsten och visa vägen. Tag inga onödiga risker.

Vid brand i fastigheten utanför Din lägenhet
Stanna i din lägenhet om det brinner på annan plats i fastigheten.
Gå aldrig ut i trapphuset om det är rök i trappan. Röken förökas blixtsnabbt och är
dödande
Stanna kvar i lägenheten där är du säkrast.
Din lägenhetsdörr står emot brand minst 30 minuter.
Om Du känner oro ring112. Är Räddningstjänsten på plats, ge Dig till känna via
fönster eller balkong.
Avvakta räddningstjänstens instruktioner
Var beredd på att en brand eller en olycka kan inträffa när som helst. Tänk igenom
hur Du ska agera om Du då behöver ringa SOS 112.

Vid brand i Din lägenhet
Försök släcka
Stäng in branden
Utrym lägenheten
Stäng lägenhetsdörren
Ring 112
Småbränder och tillbud är många. Vanliga brandorsaker i våra hem är elfel och
överhettningar av olika slag. Brand i TV, diskmaskin samt torktumlare. Lämna aldrig
Din bostad med någon maskin igång.
Brand i kastrull eller stekpanna på spisen s.k. torrkokning utvecklar liksom övriga
bränder en giftig rök. Branden kan lätt spridas i vidare i lägenheten eller huset. Om
det blir brand i gryta, flytta kastrullen från kokplattan, kväv branden med ett lock.
Använd aldrig vatten om brand uppstår i margarin, olja eller annat fett.
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Rökning orsakar många svåra bränder med personskador och dödsfall som följd.
Förebygg brand i bostaden
En brandvarnare är den viktigaste brandskyddsutrustningen i Din bostad. En
brandvarnare upptäcker snabbt rökutveckling och börjar tjuta med en skarp signal.
Kontrollera minst en gång i kvartalet barnvarnarens batteri. Tänk på att funktionen på
en brandvarnare börjar bli sämre efter tio år. Byt då brandvarnare.
Det är bostadsrättsföreningens ansvar att det finns brandvarnare i hyreslägenheten
och bostadsrättsinnehavarens ansvar att lägenheten har brandvarnare. Den boende
ansvarar själv för att brandvarnaren fungerar.
Se till att bostaden har en 6 kg pulverbrandsläckare samt en brandfilt.
Åtgärda blinkande lysrör direkt, Varje år orsakas flera hundra bränder av felaktiga
lysrör.
Förvara tändstickor och tändare så att barn inte kommer åt dem. Ett barn som
kommit över tändstickor och råkat tända eld i sitt rum försöker i regel släcka den själv
innan barnet vågar säga till någon vuxen.
Se till att filter och spisfläkt är fria från fett.
Glöm inte släcka alla levande ljus i rum som Du lämnar.

Anlagd brand
Många bränder är anlagda. Varje år i Sverige anläggs cirka 10 000 bränder.
Var vaksam på obehöriga
Förvara aldrig något brännbart som barnvagnar, tidningsbuntar, kartonger och
liknande i trapphallar, utanför lägenhetsdörrar och i förrådsgångarna.
Håll dörrar till förråd låsta
Har du tips att lämna i samband med en brand, kontakta polisen.
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Checklista brandskydd i bostaden
Följ den här listan och kontrollera brandskyddet i din lägenhet.

randvarnarens funktion. Det är Ditt ansvar att brandvarnaren fungerar.

tor i sängen eller soffan, och ladda ingen utrustning
när du sover.

nvänt kaffekokare och brödrost.
brandfarlig vara i förråd.

att skräp som tidningar etc. inte samlas där.
Dörrarna till förråden ska alltid vara låsta.

Kontakta Bostadsrättsföreningens styrelse om du tycker att det brister i
brandskyddet.
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