Brandsäkerhets information efter brandskyddskontroll
Inga brandfarliga vätskor får förvaras i källarföråden. Brandfarliga vätskor är exempelvis bensin,
tändvätskor, oljefärger, lacknafta, spolarvätska mm. Minimera brandfarligt material, kasta det ni inte
använder exempelvis emballage från tv, kyl, frys mm. Det är förbjudet att koppla in belysning utan
fastighetsägarens tillstånd, då med de regler som gäller för elinstallation. Det skall vara ordning och reda i
förråden. Man får inte stapla brandfarligt material upp mot belysningen. Lagring vid trasig armatur kan
klassas som anstiftan till brand.
Ställ inget brännbart i trapphuset!
Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) får ej lösa eller brännbara föremål förvaras i
trappuppgångar. Detta riskerar att försvåra eller förhindra en trygg och säker utrymning av och insats i
byggnaden i händelse av brand. Det får inte förvaras barnvagnar, brännbart material, dörrmattor, blommor
eller liknande i trapphus som kan försvåra eller förhindra en trygg utrymning av byggnaden. Det finns
undantag: Exempel på sådant är rullatorer och elrullstolar.
Det viktiga är att vägen ut inte hindras. Trapphuset är också räddningstjänstens väg in vid brand och även
ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram snabbt.
En brand som fått fäste kan utvecklas mycket snabbt och med stor värme- och rökutveckling som följd.
Även vid en mindre brand kan ett trapphus vara fyllt med tjock, giftig rök redan efter några minuter. Skulle
utrymning av huset behöva ske, blir de boende hänvisade till fönster och balkonger. Brännbart material så
som barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterial får därför inte förvaras i trapphus, oavsett hur det
placeras.
Mopeder får inte förvaras i källare eller i cykelförråd.
Garagen som är en uppställningsplats (p-plats) för fordon och inget förråd eller verkstad. Även här
finns det direktiv. Vid kontroller av garage brukar det visa sig att det förvaras allt för mycket som inte får
förvaras på uppställningsplatser för fordon.
På en uppställningsplats för fordon får det förvaras 1st takbox, 4st däck samt 5 liter brandfarlig vätska
(vätskan förvaras inne i fordonet) utöver detta skall inget förvaras på er uppställningsplats. Tänk på att
utspädd spolarvätska klassas som brandfarlig vätska. För att undvika onödiga bränder och skador, är det
viktigt att tänka på vad man kan bidra med för att förhindra att brand uppstår.
För brandsäkerheten och er trygghet utförs Systematiskt brandskyddsarbete av fastighetsägaren.
Detta är inte bara för att lagen om skydd mot olyckor säger så. Utan även för att skapa en trygg boende miljö
samt minimera skador och risker till följd av brand.
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