Förebyggande brandskydd
Styrelsen i föreningen jobbar enligt "Lagen om skydd mot olyckor".
Lagen säger bLa. att;
- Alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar skall vidta de
åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa
skador. Åtgärderna kan vara av teknisk och/eller organisatorisk karaktär. Åtgärder
av teknisk karaktär kan vara att anskaffa utrustning för brandsläckning medan
åtgärder av organisatorisk karaktär kan vara regler, utbildning och information.
Nedan ser du vad du som boende skall tänka på när det gäller förebyggande
brandskyddsarbete.
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Brandvarnare: brandvarnarna i respektive lägenhet är de boendes ansvar att
anskaffa och funktionstesta. Se till att dem ljuder, att batteriet är bytt (byt varje
år), rätt placerade (i takets högsta del) samt avdammade med jämna
mellanrum. Rekommendationen är att ha en i hallen samt en i sovrummet,
gärna att dem är trådlöst sammankopplade, vilket innebär att larmar en så
larmar båda två samtidigt.
Levande ljus: placera inte levande ljus nära gardiner eller annat brännbart
material. Kontrollera att ljusstakar ochdekorationer bara är ay material SQ,!ll
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Lysrör och lampor: släck adventljusstakar och julgransbelysning med
strömbrytare eller genom att dra ut kontakten, inte genom att vrida på en
lampa. Se till att sänglampor är fast monterade i väggen eller på sängen.
Använd inte spotlights som skapar mycket värme. Reparera genast lysrör som
blinkar och inte tänds. Montera säkerhetsglimtändare. Använd inte glödlampor
med högre wattal än märkningen på armaturen anger. Se till att elektriska
lampor inte placeras för nära brännbart material,
Dörrar och trapphus: Utrymningsvägar (trapphus, källar- och loftgångar) får
inte blockeras. Gamla möbler och övriga sopor får inte ställas i trapphus, källaroch loftgångar utan skall placeras i grovsoprummet eller i ditt egna förråd.
Elektrisk utrustning: Reparera genast el-utrustning som är trasig eller inte
fungerar normalt, alternativt ta den ur drift. Kontrollera att sladdar inte ligger i
kläm eller har tecken på skador.
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