KOM IHÅG …
n	
Att stänga dörrar är ett mycket effektivt sätt att
begränsa och minimera brand och rökspridningen.
n	
Brandsläckare: Det finns två brandsläckare i varje
trappuppgång; en långt ner och en högt upp.
Det finns även brandsläckare utanför förenings
lokalen och tvättstugan samt utanför elcentralen
i B-husets källare.
n	
Vid evakuering av fastigheten används en
förutbestämd plats som återsamlingsplats:
Thaikiosken ovanför Stenkolets förskola (hörnet
Skåne-/Erstagatan). Kommunikation med rädd
ningstjänsten samt samordnade funktioner
hanteras av brandskyddsansvarig eller av
styrelsen i föreningen.

REKOMMENDATIONER FÖR MEDLEMMARNA
n	
Utrusta din lägenhet med en 6 kg brandsläckare
(pulver) och brandfilt samt låt alla hushållets
medlemmar få veta var utrustningen finns och
hur den fungerar.
n	
Alla lägenheter ska vara utrustade med minst
en brandvarnare. Om brandvarnare inte finns
installerad, kontakta styrelsen som delar ut
brandvarnare kostnadsfritt.
n	
Testa brandvarnaren regelbundet. Om du
behöver hjälp med att installera, testa eller byta
batteri i brandvarnaren – kontakta styrelsen.
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BRANDSKYDDSREGLER
BRF KOPPARN 9:s brandskyddsregler
enligt lagar och föreskrifter

Det här dokumentet syftar till att tydliggöra bostadsrätts
föreningens brandskydd, vad gäller ansvar, regler och
kontrollrutiner.
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ANSVAR
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Ansvaret för brandskyddet av fastigheten ligger hos både ägaren
(bostädsrättsföreningen) och de som nyttjar fastigheten (bostads
rättsinnehavaren). Brandskyddsansvaret delas upp för att förenkla
och för att mer effektivt kunna arbeta med brandskyddsfrågor. För
vår fastighet ansvarar bostadsrättsföreningen för byggnaden och
dess allmänna utrymmen. Bostadsrättsinnehavaren svarar för att
respektive lägenhet används på ett ansvarsfullt sätt.

BRANDSKYDDSPOLICY KOPPARN 9
”Alla som bor eller arbetar i denna bostadsrättsförening ska känna
till hur de ska förebygga brand samt vad de ska göra om brand
utbryter i egna lägenheten eller i byggnaden i övrigt. Brandcells
indelningen ska hållas intakt. Brandskyddsanordningar ska kontroll
eras regelbundet och hållas i brukbart skick. Bostadsrättsföreningen
förser lägenhetsinnehavare med brandvarnare och de boende
ansvarar för att det finns fungerande batterier i dessa.”
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Fastighetens alla dörrar ska hållas stängda. Dörrarna markerar
fastighetens brandceller och är tänkta att begränsa/fördröja
rökspridning i händelse av brand. Det är endast tillåtet att
högst temporärt ställa upp en dörr vid exempelvis flyttning.
 ska från eldstäder (braskaminer/kakelugnar) ska hanteras
A
enligt följande: Nyuttagen aska ska förvaras i en obränn
bar behållare med tättslutande lock, lämpligen ett plåtkärl,
under minst fem dygn. Det är viktigt att kärlet placeras på
ett obrännbart underlag (dvs inte på trä- eller plast-golv).
Ansvaret för utförande av sotning och brandskyddskontroll av
eldstäder ligger på kommunen.
	
För förvaring av brandfarlig vätska gäller följande:			
• Källarförråd: Ingen förvaring.
•	
Lägenhet: Sprayburkar och gasolflaskor som innehåller max

5 liter (blå campingflaska).
•	
Öppen balkong: Gasolflaskor av högst P11-storlek (26 liter).
	•	Grillning: Grillning på balkong får ske i form av el eller gasol.

Grillning med gårdens gemensamma grillar sker med kol.
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	Medlemmarna ansvarar för att brandvarnare i lägenheten

fungerar genom att regelbundet testa denna.

BRANDSKYDDSKONTROLL

I HÄNDELSE AV BRAND I DIN LÄGENHET

Fastighetens brandskydd kontrolleras löpande enligt separat
kontrollplan utarbetad tillsammans med Presto Brandsäkerhet
AB. Kontroll av brandskydd i gemensamma utrymmen genomförs
kvartalsskvis av styrelsen utsedd brandskyddsansvarig.

•	Försök släcka branden med till exempel en brandfilt eller brand
släckare – men utan att ta onödiga risker.

BRANDSKYDDSREGLER

•	OBS! Glöm inte att stänga ytterdörren vid utrymning.

Alla medlemmar arbetar tillsammans för att följa och upprätthålla
våra brandskyddsregler. Föreningen har följande brandskyddsregler:
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	Trapphus, entré och allmänna utrymmen ska hållas fria från
brännbara och skrymmande föremål (ex barnvagnar, tidnings
papper, kartonger, blommor, dörrmattor o.s.v). Vid osäkerhet
kontakta styrelsen för råd.

•	Utrym lägenheten och använd trapphuset. Använda aldrig hissen
för utrymning.
•	Larma 112.

I HÄNDELSE AV BRAND I FASTIGHETEN
•	Stanna i din lägenhet. Där är du normalt trygg i 30-60 minuter.
•	Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus – stanna i lägenheten och av

vakta hjälp från Räddningstjänsten.
•	Om du blir orolig – påkalla uppmärksamhet genom ett fönster

eller balkongen.

