
BRF Väktaren     2015-09-28      

 

Dokumentation av brandskyddsarbetet i Brf Väktaren 

Objektet:  

Föreningen består av 117 lägenheter. 

 

Det finns: -30 stycken  ettor  

                  -27  tvåor 

                  -33  treor 

                  -27  fyror. 

 

Storleken på  ettorna från  26.3 - 41.7m² 

                        tvåorna  58.3 - 61.0m² 

                        treorna  70.7 - 71.7m² 

                       fyrorna  85.9 - 95.2m² 

 

Föreningen hyr även ut andra lokaler. Hyresgäster är olika föreningar och företag. 

Vår största hyresgäst är Montessoriförskolan Grossgärdet. 

 

Inom föreningen finns:  

o Fyra tvättstugor med torkrum och två mangelrum. De ligger i källaren på 

Stegelbäcksgatan 12 och på Lundmansgatan 13. 

o 46st Parkeringsplatser 

o 24st Parkeringsplatser med eluttag 

o 12st Garage 

o 2st Gästparkeringar  

o Föreningslokal i källaren på Stegelbäcksgatan 12A 

o Föreningens brevlåda i trapphuset Stegelbäcksgatan 12C  

o Grovsoprum på gaveln av Stegelbäcksgatan 12C  
 

Brandskyddsansvarig:      

Gustavsson Hans      Lundmansgatan 13 A 070-5560230 hansolof.gustafsson@telia.com 

 

 

Fastighetsansvarig:  

Gustavsson Hans      Lundmansgatan 13 A 070-5560230 hansolof.gustafsson@telia.com 
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Brandskyddsrutiner:  

vid Brand:  

o Utrym byggnaden om fara för personskada föreligger.   

o Larma Brandkår via SOS 112.   

o Släck om det kan ske utan risk.   

 

Fortlöpande:  

o Brandskydd finns med som en fast punkt på föreningens styrelsemöten.   

 

Information:  

o Nya medlemmar informeras om brandskyddsreglerna i samband med tillsyn vid inflyttning. 

Dessa regler är införda i föreningens trivselregler. När väsentliga förändringar vidtagits 

meddelas alla medlemmar via skriftlig medlemsinformation.    

Utbildning:  

Representanter för styrelsen deltar fortlöpande vid kurser och informationer.   

 

Årligen:  

o Skall medlemmarna uppmanas att testa sina brandvarnare och om så behövs, byta batteri. 

o Utförs internkontroll av fastighetens allmänna delar enligt fastslagen checklista av utsedd 

styrelsemedlem och kontrolleras av föreningsrevisor.    

o Vart 10:e år: Skall brandvarnarna bytas.   

 

Dokumentation:  

Samtliga dokument som berör brandskyddet som exempelvis lagtexter, föreskrifter, checklistor och 

dylikt förvaras i pärm märkt ”Brandskydd” i styrelserummet.    

 

 

 

 

 

 

 

       

 



Alla som bor i huset ska känna till följande brandskyddsinformation:    

 

Om det skulle börjar brinna:   

o Varna 

o Rädda 

o Larma, ring 112 

o Släck     

Vad gör jag?   

o Vid liten brand, och om du har utrustning för att släcka den: närma dig 

branden i låg ställning och spruta på den. Ta inga onödiga risker!  

 

o Brand i kastrull på spisen: flytta kastrullen från plattan och kväv elden 

med hjälp av ett lock. 

 

o Brand i elektrisk apparatur: dra alltid först ut kontakten och häll sedan på 

vatten. Försök om möjligt att få ut apparaten utomhus. 

 

o Kan du inte släcka själv? Stäng dörren till det utrymme där brand har 

uppstått. Håll dig mot golvet under röken. Varna omgivning och sedan 112.  

 

o Stanna i din lägenhet om det brinner på annan plats i fastigheten. 

 

o Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus.  

 

o Om du måste lämna lägenheten stäng dörren men lås inte. 

 

o Brandrök är mycket giftig. Om du måste passera genom rökfyllt utrymme, 

kryp under röken. Försök att hålla huvudet så nära golvet/marken som 

möjligt. Där är det inte bara minst rök utan även mindre varmt.     

 

 

 

Brandvarnare 



Föreningen har utrustat Brandvarnare i trapphusen. Respektive 

lägenhetsinnehavare an- svarar för inköp och skötsel/funktion för monterade i 

lägenheterna..   

Dammsug regelbundet brandvarnaren och kontrollera batteriets standard, byt 

batteri en gång om året (om inte du har ”10års batteri”) och ta för vana att göra 

detta vid t.ex. juletid.    

Kontrollera att brandvarnaren fungerar genom att t.ex. släcka en tänd- 

sticka/ljus strax under brandvarna- ren, så att rökutveckling bildas. Byt 

brandvarnare efter 8 – 10 år.  

 

Brandsläckare  

Utrusta gärna lägenheten med en brandsläckare typ 6kg ABC pulver- släckare  

 

Teknisk utrustning/apparater  

Starta inga maskiner, t.ex. disk- och tvättmaskiner etc. om du skall gå hemifrån 

eller under natten.   

Dra alltid ut stickkontakter från utrustning som bara använts tillfälligt, ex. 

brödrostar och kaffekokare. Sätt gärna timer på kaffekokaren eller skaffa de 

typer som har automatisk avstängning.     

Blinkande lysrör skall bytas ut snarast. Informera vaktmästaren eller styrelsen 

om det finns blinkande eller trasiga lysrör i fastigheten.   

Halogenlampor: tänk på att dessa placeras med det säkerhetsavstånd från 

brännbart material som rekommenderas.   

Tv:n bör stå så att den får tillräcklig ventilation. Ställ därför inte in den i 

bokhyllor och täck inte heller över den med dukar eller liknande. Stäng alltid av 

Tv:n med strömbrytaren på själva Tv:n, inte med fjärr- kontrollen. Reser du bort 

dra ut sladden.   

Rengör filter och spisfläkt från fett med jämna mellanrum.  

 

 

Brandfarliga varor  



Förvara aldrig bensin, lösningsmedel, gasoltuber etc. i källare och på vind. I 

lägenhet får 5 liter gasol eller max 10 liter vätska förvaras och på balkong 26 

liter gasol (P11) och 25 liter vätska. Övergripande gäller dock att man endast 

förvarar för hushållets behov.             

Det har blivit allt vanligare med gasolgrillar i trädgårdar och på uteplatser. Tänk 

på var ni förvarar grillen och/eller gasoltuben. Skulle det börja brinna i 

gasolslangen, stäng kranen. Ha alltid en tjock handske till hands, t.ex. 

grillhandsken.    

Lösa gastuber för dykning eller medicinskt bruk får förvaras i lägen- heter. På 

insidan av dörrkarmen skall finnas en skylt som varnar för gastuber med tanke 

på räddnings- tjänstepersonalens säkerhet.  

 

Mopeder och motorcyklar  

Får endast parkeras i cykelrum och garage som är brandtekniskt skilda från 

övriga källarutrymmen. Reparationer får inte utföras där, eftersom utsläpp av 

bensin utgör brandrisk.  

 

Förråd  

Samla inte onödigt mycket prylar, tidningar m.m. i källar- och/eller vindsförråd. 

Onödigt mycket tidningsbuntar, kartonger och skräp lockar till anlagda bränder. 

(Varje år anläggs i Sverige cirka 10 000 bränder.)   

 

Trapphusen  

Trapphus och våningsplan är utrymningsvägar och får absolut inte blockeras. 

Cyklar, barnvagnar, rullatorer, tidnings och reklamhögar etc. ökar risken: 

o för bränder  

o hindrar utrymning och räddningstjänstens arbete  

o hindrar ambulansmännen vid hämtning av sjuka och skadade etc.  

 

 

Var och ens ansvar  



Meddela alltid föreningens styrelse, och i första hand vicevärden, ifall du tycker 

att det är något som inte är bra med hänsyn till brandrisk och liknande.   

Exempel:  

o Om det finns en massa skräp i trapphusen, källarna etc.  

o Om det finns dörrar som skall vara låsta men som brukar vara öppna 

o Var vaksam på obehöriga, blockerade utrymningsvägar och 

brandutrustning som är defekt eller saknas.  

  

Sist, men inte minst: Glöm inte att släcka levande ljus när ni går 

hemifrån eller över natten! 


