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BRANDSKYDD 
 

 
Brandskyddsregler  

 
För Brf Alphyddans Ros gäller följande brandskyddsregler. 
 
Samtliga lägenheter skall vara försedda med fungerande 
brandvarnare. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att 
brandvarnaren fungerar vilket bl.a. innebär att batterierna måste 
kontrolleras regelbundet. 
 
Barnvagnar, cyklar, dörrmattor eller andra föremål får inte vara 
placerade i trapphusen. Grillar får inte användas på 
balkongerna. 
 
Inga föremål får förvaras i korridorerna vid förråden. 
 
Branddörrarna till trapphusen måste alltid vara stängda.  
 
Då det finns speciella regler för heta arbeten måste tillstånd 
inhämtas från styrelsen, innan arbetet påbörjas (svetsning, 
vinkelsliparbete etc.). 
 
   **** 
 
 
Skydda dig och dina grannar vid brand. Se nästa sida! 
 
 

 
 
 
 
 
 



Stoppa branden
Ställ alltid in dina saker inne i lägenheten eller i förrådet. 
Trapphuset ska vara fritt från till exempel tidningar, kar
tonger och barnvagnar. Startar en brand så sprider den 
sig snabbt och bildar giftig rök. Låsta dörrar till källare 
och vind minskar också risken för anlagda bränder.

Skydda dig och dina grannar mot brand

Kampanjen Aktiv mot brand är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och bered
skap, Brandskyddsföreningen, BrandvarnareGruppen, SABO Sveriges allmännyttiga bostads
företag, Svensk försäkring, Fastighetsägarna Sverige, Länsstyrelserna och Räddningstjänsterna.

Läs mer om hur du skyddar dig mot brand på www.DinSäkerhet.se/brand

Om det brinner gör så här
Stäng in branden!
Brinner det i din lägenhet. Ta dig ut och stäng lägenhets
dörren efter dig. Dörren hindrar branden och den giftiga 
röken från att sprida sig.

Stanna i lägenheten
Brinner det hos någon annan och det finns rök i trapphuset 
– stanna i din lägenhet. Ring 112 och berätta att det brinner. 
Vänta i lägenheten tills räddningstjänsten hjälper dig ut. 

Blockera inte trapphuset
Trapphuset ska vara fritt från saker så att du lätt kan 
ta dig ut om det brinner i din lägenhet. Ambulans och 
räddningstjänst behöver också lätt komma fram för att 
hjälpa vid sjukdom eller brand.
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