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1.	  INLEDNING	  

Enligt	  Myndigheten	  för	  Samhällsskydd	  och	  Beredskap,	  (MSB)	  omkommer	  varje	  år	  cirka	  120	  personer	  	  
i	  Sverige	  i	  bränder,	  de	  flesta	  i	  samband	  med	  bränder	  i	  bostäder.	  Många	  enkla	  åtgärder	  kan	  vidtas	  för	  
att	  förhindra	  brand	  och	  för	  att	  minska	  dess	  konsekvenser.	  Till	  exempel	  hade	  många	  av	  dem	  som	  
omkommit	  i	  bostadsbränder	  överlevt	  om	  det	  hade	  funnits	  en	  brandvarnare	  i	  bostaden.	  

Lagen	  om	  skydd	  mot	  olyckor	  (Lag 2003:778)	  ställer	  krav	  på	  byggnaders	  skydd	  mot	  brand.	  Mot	  
bakgrund	  av	  brandskyddet	  kan	  lagen	  även	  användas	  för	  att	  ställa	  krav	  på	  hur	  en	  byggnad	  används	  
och	  på	  den	  verksamhet	  som	  finns	  där.	  Ansvaret	  för	  brandskyddet	  innebär	  enligt	  lag	  att	  i	  skälig	  
omfattning	  hålla	  med	  utrustning	  för	  livräddning	  och	  släckning	  vid	  brand,	  vidta	  övriga	  åtgärder	  	  
som	  behövs	  för	  att	  förebygga	  brand	  och	  för	  att	  hindra	  eller	  begränsa	  skador	  till	  följd	  av	  brand.	  	  
Det	  kan	  exempelvis	  innebära	  att	  se	  till	  att	  byggnaden	  har	  brandvarnare,	  att	  underhålla	  	  
byggnadens	  brandskydd	  och	  informera	  de	  boende.	  

Styrelsen	  vid	  Brf	  Buketten	  har	  mot	  bakgrund	  av	  detta	  valt	  att	  upprätta	  en	  handlingsplan	  som	  
innefattar	  ett	  systematiskt	  arbete	  för	  brandskydd.	  Detta	  för	  att	  minimera	  risker	  för	  brand.	  
Handlingsplanen	  grundas	  i	  följande	  policy.	  

1.1	  Brandskyddspolicy:	  

Alla	  som	  bor	  eller	  arbetar	  i	  bostadsrättsföreningens	  fastigheter	  ska	  känna	  till	  hur	  de	  skall	  före-‐	  
bygga	  brand	  samt	  vad	  de	  ska	  göra	  om	  brand	  utbryter	  i	  den	  egna	  lägenheten	  eller	  i	  gemensamma	  
utrymmen.	  Brandskyddsanordningarna	  ska	  kontrolleras	  regelbundet	  och	  hållas	  i	  brukbart	  skick.	  
Fastighetens	  brandskydd	  och	  rutiner	  kring	  dessa	  ska	  gås	  igenom	  vid	  årlig	  brandrond.	  
	  
För	  att	  skapa	  ett	  systematiskt	  brandskyddsarbete	  med	  utgångspunkt	  i	  ovan	  angivna	  policy	  har	  
Styrelsen	  vid	  Brf	  Buketten	  haft	  hjälp	  av	  MSB:s	  skrift,	  "Brandsäkerhet	  i	  flerbostadshus".	  	  
Text,	  tips,	  råd	  och	  anvisningar	  i	  denna	  har	  anpassats	  efter	  bostadsrättsföreningens	  byggnader	  	  
och	  unika	  behov.	  Denna	  källa	  är	  flitigt	  använd	  i	  flera	  avsnitt	  av	  detta	  dokument.	  

2.	  SYSTEMATISKT	  BRANDSKYDDSARBETE	  

Enligt	  MSB	  består	  ett	  bra	  brandskydd	  av	  flera	  olika	  delar	  och	  bygger	  på	  att	  både	  ägare	  och	  	  
användare	  av	  en	  byggnad	  tar	  ansvar	  för	  det.	  För	  att	  säkerställa	  att	  samtliga	  delar	  av	  brand-‐	  
skyddet	  fungerar	  behöver	  därför	  ett	  systematiskt	  brandskyddsarbete	  bedrivas.	  	  
Detta	  innebär	  att	  ta	  ett	  helhetsgrepp	  om	  brandskyddet	  och	  på	  ett	  systematiskt	  sätt	  arbeta	  	  
både	  med	  att	  förebygga	  brand	  och	  att	  minska	  konsekvenserna	  vid	  en	  eventuell	  brand.	  

Det	  innebär	  att	  arbeta	  med	  	  
*	  tekniska	  delar	  som	  byggnaden	  och	  brandtekniska	  installationer	  	  
*	  det	  organisatoriska	  brandskyddet,	  	  
*	  rutiner	  och	  utbildning	  till	  ansvariga	  på	  olika	  nivåer	  	  
*	  information	  till	  boende	  med	  mera.	  	  
	  
För	  att	  säkerställa	  god	  ordning	  på	  brandskyddet	  och	  brandskyddsarbetet	  behöver	  delar	  av	  	  
det	  dokumenteras,	  vilket	  också	  är	  en	  anledning	  till	  att	  denna	  skrift	  kommit	  till	  stånd.	  
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Det	  viktigaste	  i	  ett	  systematiskt	  brandskyddsarbete	  är	  att	  utarbeta	  en	  ansvarsfördelning	  	  
och	  skapa	  rutiner	  så	  att	  alla	  delar	  i	  brandskyddet	  tillgodoses	  och	  att	  hela	  omfattningen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
av	  brandskyddsarbetet	  dokumenteras	  på	  ett	  adekvat	  sätt.	  

2.1	  Ansvarsfördelning	  och	  organisation	  

Styrelsen	  utarbetar	  den	  ansvarfördelning	  som	  på	  bästa	  sätt	  tillgodoser	  ett	  bra	  brandskydds-‐	  
arbete.	  Styrelsen	  utser	  två	  medlemmar	  i	  styrelsen	  som	  brandskyddsansvariga	  och	  för	  att	  praktiskt	  	  
förvalta	  brandskyddsarbetet.	  Vilka	  dessa	  personer	  är	  anges	  på	  anslagstavlor	  i	  trapphusen	  	  
och	  på	  föreningens	  hemsida.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

I	  styrelsens	  ansvar	  ligger	  även	  att	  se	  till	  att	  alla	  berörda	  får	  tillräcklig	  utbildning	  för	  att	  kunna	  	  	  	  	  	  
utföra	  arbetsuppgifterna	  inom	  sitt	  ansvarsområde	  samt	  att	  vid	  nyutnämning	  av	  brandskydds-‐
ansvariga	  överlämna	  alla	  ansvarsuppgifter	  på	  ett	  adekvat	  sätt	  så	  att	  arbetet	  med	  brandskyddet	  
upprätthålls	  och	  förblir	  kontinuerligt	  över	  tid.	  

Brandskyddsanvariga	  ska	  genomgå	  brandskyddsutbildning	  i	  Räddningstjänsten	  Syd	  regi.	  	  
Erhållna	  utbildningsbevis	  förvaras	  i	  en	  dokumentpärm	  för	  brandskyddsarbetet.	  	  
	  
2.2	  Brandskyddsansvariga	  

Att	  vara	  brandskyddsansvarig	  innebär	  att	  se	  till	  att	  brandskyddet	  sköts	  enligt	  fastslagna	  rutiner	  	  
och	  regler,	  att	  instruktioner	  för	  exempelvis	  kontroll	  av	  brandskyddsinstallationer	  finns	  och	  följs	  	  
samt	  att	  de	  boende	  informeras	  om	  brandskyddet.	  

Det	  är	  också	  den	  brandskyddsansvariges	  ansvar	  att	  se	  till	  att	  brandskyddsinstallationer	  sköts	  	  
och	  underhålls.	  Om	  skötsel	  och	  åtgärder	  av	  brister	  delegeras	  till	  exempelvis	  hantverkare	  eller	  
entreprenörer	  genom	  serviceavtal	  eller	  dylikt	  skall	  detta	  dokumenteras	  inom	  ramen	  för	  	  
styrelsens	  arbete.	  

Styrelsen	  är	  ägare	  till	  detta	  dokument	  och	  de	  brandskyddsansvariga	  skall	  hålla	  det	  uppdaterat	  	  
med	  relevant	  information.	  Detta	  ansvar	  och	  arbete	  kan	  även	  innefatta	  kontakter	  med	  berörda	  
myndigheter	  såsom	  Räddningsverket.	  

2.3	  Lägenhetsinnehavarnas	  ansvar	  	  

Det	  finns	  också	  en	  avgränsad	  del	  i	  brandskyddet	  som	  skall	  skötas	  av	  lägenhetsinnehavarna	  själva	  
vilket	  beskrivs	  i	  kapitel	  4.	  Lägenheter	  –	  under	  	  ”Rekommendationer	  om	  förebyggande	  arbete”,	  	  
samt	  under	  ”Rekommendation	  om	  praktiska	  hjälpmedel	  om	  olyckan	  är	  framme”.	  

Alla	  boende	  och	  brukare	  av	  Brf	  Bukettens	  byggnader	  ska	  ha	  en	  rapporteringsskyldighet	  om	  	  
t	  ex	  incidenter	  vilket	  anges	  i	  kapitel	  5.	  Kontrollrutiner	  –	  under	  ”Allmän	  rapporteringsskyldighet”.	  

	  
3.	  BRANDSKYDDSINSTALLATIONER	  
	  
I	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  de	  generella	  brandskyddsinstallationer	  som	  finns	  inom	  ramen	  för	  
byggnaderna	  i	  Brf	  Buketten	  med	  en	  indelning	  i	  gemensamma	  utrymmen	  och	  lägenheter.	  	  
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En	  mer	  detaljerad	  lista	  som	  återger	  alla	  brandskyddsinstallationer,	  vilka	  också	  är	  föremål	  	  
för	  löpande	  underhåll	  återfinns	  i	  ”Checklista	  för	  brandskyddsrond”	  (separat	  dokument).	  

3.1	  Gemensamma	  utrymmen	  	  	  

Med	  gemensamma	  utrymmen	  innefattas	  entréer	  och	  trapphus,	  tvättstuga,	  styrelserum,	  	  
cykel-‐och	  barnvagnsrum,	  materialförråd,	  samt	  förrådsutrymmen	  inklusive	  mellangångar	  i	  	  
samtliga	  hus.	  Gemensamma	  utrymmen	  innefattar	  även	  garageplan	  1	  och	  2,	  samt	  miljörum.	  

	  
3.2	  Utrymningsvägar	  	  

Utrymningssäkerheten	  är	  viktig	  i	  alla	  typer	  av	  gemensamma	  utrymmen	  i	  händelse	  av	  brand.	  
Alla	  utrymningsvägar	  skall	  hållas	  rena	  från	  bråte	  så	  att	  man	  kan	  passera	  fritt	  över	  hela	  ytan.	  
Detta	  minskar	  också	  risken	  för	  anlagda	  bränder	  som	  ofta	  startar	  i	  gemensamhetsutrymmen.	  

Utrymningsvägar	  omfattar	  även	  framryckningsväg	  för	  räddningsfordon.	  Därför	  får	  containrar,	  	  
och	  tyngre	  skrymmande	  objekt	  inte	  placeras	  på	  ett	  sätt	  så	  att	  framkomlighet	  försvåras.	  	  
	  
När	  det	  gäller	  placering	  av	  uppställda	  containrar	  och	  tillfälligt	  parkerade	  bilar	  mm	  skall	  det	  	  
enl.	  gängse	  rekommendation	  om	  brandskydd	  vara	  ett	  säkerhetsavstånd	  till	  fasaden	  om	  minst	  	  
6	  meter,	  detta	  för	  att	  minska	  risken	  för	  brandspridning	  vid	  eventuell	  brand.	  	  
Detta	  gör	  dagens	  bilparkeringar	  inom	  markområdet	  till	  en	  potentiell	  säkerhetsrisk	  vid	  ev.	  	  
släckningsarbete.	  (ingen	  åtgärd	  ang.	  detta)	  

3.3	  Utrymningsskyltar	  och	  nödbelysning	  	  

Utrymningsskyltar	  är	  till	  för	  att	  vägleda	  utrymmande	  personer	  mot	  utgångarna.	  Dessa	  krävs	  	  
normalt	  bara	  i	  de	  fall	  där	  dagsljusinsläppet	  inte	  räcker	  till	  om	  lamporna	  släcks.	  

Utrymningsskyltar	  skall	  finnas	  i	  alla	  gemensamma	  utrymmen	  listade	  enligt	  ovan.	  För	  utrymmen	  	  
som	  saknar	  fönster	  och	  anses	  vara	  välbesökta	  skall	  det	  dessutom	  finnas	  nödbelysning	  för	  
utrymningsvägar	  som	  fungerar	  vid	  strömbortfall.	  	  Dessa	  kontrolleras	  vid	  Brandskyddsrond,	  	  
Se	  Bilaga	  B.3	  
	  

3.4	  Släckutrustning	  	  

Släckutrustning,	  t.ex.	  brandsläckare,	  brandfiltar,	  etc.	  är	  en	  viktig	  del	  av	  brandskyddet.	  Enl.	  Styrelsens	  
beslut	  finns	  det	  en	  pulversläckare	  vardera	  på	  övre	  och	  nedre	  garageplanen	  samt	  en	  utanför	  den	  
gemensamma	  	  tvättstugan	  i	  hus	  F.	  Pulversläckarna	  ska	  vara	  på	  minst	  6	  kg	  och	  med	  effektivitetsklass	  
43A	  233BC,	  enl.	  MSB:s	  rekommendationer.	  Kontroll	  av	  släckarna	  sker	  minst	  en	  gång	  årligen,	  vid	  s.k.	  
Brandskyddsrond.	  I	  anslutning	  till	  släckare	  är	  brandfiltar	  placerade.	  	  
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4.	  LÄGENHETER	  	  

4.1	  Brandvarnare	  

Brandvarnare	  är	  en	  billig	  livförsäkring	  som	  varnar	  snabbt	  om	  den	  är	  rätt	  placerad	  och	  kan	  därmed	  
rädda	  liv.	  En	  tidig	  upptäckt	  ger	  också	  större	  möjligheter	  att	  begränsa	  konsekvenserna	  av	  branden.	  
Samtliga	  lägenheter	  i	  BRF	  Buketten	  är	  standardutrustade	  med	  en	  brandvarnare	  per	  lägenhet.	  

Installera	  gärna	  ytterligare	  brandvarnare	  i	  lägenheternas	  övriga	  utrymmen:	  Detta	  ökar	  chanserna	  	  
till	  en	  snabb	  förvarning	  om	  t.ex.	  vissa	  rum	  har	  stängda	  dörrar.	  	  Se	  även	  Bilaga	  B1.	  

4.2	  Rekommendation	  om	  annat	  förebyggande	  arbete	  

Det	  finns	  många	  typer	  av	  insatser	  som	  man	  kan	  utföra	  i	  förebyggande	  syfte.	  Styrelsen	  vid	  Brf	  
Buketten	  rekommenderar	  följande	  från	  lägenhetsinnehavarnas	  sida:	  

Brandfarliga	  varor	  	  
Vissa	  ämnen	  är	  så	  brandfarliga	  att	  det	  finns	  särskilda	  bestämmelser	  för	  hur	  de	  får	  hanteras	  och	  
förvaras.	  Exempel	  på	  detta	  är	  gasol,	  acetylen,	  T-‐röd,	  bensin,	  aceton,	  förtunning,	  koncentrerad	  
spolarvätska,	  tändvätska,	  diesel	  eller	  eldningsolja.	  Hur	  hantering	  och	  förvaring	  av	  brandfarliga	  varor	  
skall	  ske,	  styrs	  av	  föreskrifter	  från	  Räddningsverket	  och	  tidigare	  sprängämnesinspektionen.	  	  
För	  hushåll	  gäller	  dock	  att	  man	  endast	  får	  förvara	  brandfarliga	  varor	  för	  hushållets	  behov.	  Exempel	  
från	  MSB:s	  regler	  och	  rekommendationer	  om	  förvaring	  i	  flerbostadshus	  anger	  att	  varje	  lägenhet	  får	  
lov	  att	  förvara	  sprayburkar	  och	  gasolflaskor	  av	  högst	  5	  liters	  storlek	  samt	  brandfarlig	  vätska	  av	  högst	  
10	  liters	  storlek.	  I	  gemensamma	  källarförrådsutrymmen	  får	  ingen	  förvaring	  ske.	  Se	  även	  Bilaga	  B2.	  

Heta	  arbeten	  –	  Skall	  utföras	  av	  fackman	  med	  licens	  för	  heta	  arbeten	  och	  verktyg	  samt	  produkter	  
från	  arbetet	  skall	  förvaras	  enligt	  gällande	  regelverk.	  	  

Grillning	  –	  Det	  är	  tillåtet	  att	  grilla	  på	  uteplatserna	  och	  på	  de	  gemensamma	  uteplatserna	  inom	  
föreningens	  område	  men	  alla	  lägenhetsinnehavare	  uppmanas	  att	  ha	  konstant	  uppsikt	  över	  grillen	  
	  vid	  grilltillfället	  och	  att	  efter	  avslutad	  grillning	  säkerställa	  att	  en	  säker	  släckning	  sker.	  Observera	  att	  
grillkol	  kan	  glöda	  under	  lång	  tid	  med	  låg	  värmeutveckling	  så	  det	  är	  absolut	  förbjudet	  att	  förvara	  en	  
grill	  som	  inte	  är	  tömd	  på	  kol	  i	  någon	  av	  lägenheterna	  eller	  i	  något	  av	  de	  gemensamma	  utrymmena	  	  
på	  Brf	  Buketten.	  

Rökning	  –	  Det	  är	  tillåtet	  att	  röka	  i	  Brf	  Bukettens	  lägenheter,	  på	  uteplatser	  och	  markytor	  men	  det	  är	  
förbjudet	  att	  röka	  i	  de	  gemensamma	  utrymmen	  som	  identifierats	  tidigare	  i	  detta	  dokument.	  

4.3	  Rekommendation	  om	  praktiska	  hjälpmedel	  när	  olyckan	  är	  framme	  

Brandsläckare	  –	  Släckutrustning	  är	  en	  viktig	  del	  av	  brandskyddet	  och	  det	  bör	  finnas	  en	  handbrand-‐
släckare	  i	  varje	  lägenhet.	  För	  bostäder	  rekommenderar	  MSB	  pulversläckare	  på	  minst	  6	  kg	  och	  
effektivitetsklass	  43A	  233BC.	  

Brandfilt	  –	  Är	  ett	  praktiskt	  hjälpmedel	  om	  det	  t.ex.	  brinner	  i	  någons	  kläder	  eller	  på	  annat	  ställe	  där	  
branden	  är	  begränsad	  och	  där	  man	  har	  möjlighet	  att	  kväva	  elden.	  
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4.4	  Boendeanpassad	  information	  från	  Myndigheten	  för	  Samhällsskydd	  och	  Beredskap	  

På	  MSB:s	  hemsida:	  www.msb.se	  återfinns	  viktig	  och	  aktuell	  information	  till	  det	  enskilda	  hushållet	  
beträffande	  att	  både	  skydda	  hemmet	  mot	  bränder	  samt	  hur	  man	  skall	  agera	  om	  det	  börjar	  brinna,	  
vilket	  styrelsen	  vid	  Brf	  Buketten	  hänvisar	  till	  för	  den	  som	  vill	  veta	  mera	  och	  ha	  tillgång	  till	  	  
uppdaterad	  information.	  För	  ytterligare	  informationskällor	  se	  bilaga	  B3.	  

5.	  KONTROLLRUTINER	  

5.1	  Brandskyddsrond	  i	  gemensamma	  utrymmen	  

En	  brandskyddsrond	  utförs	  en	  gång	  per	  år	  av	  styrelsen	  utsedda	  brandsäkerhetsansvariga.	  	  
Ronden	  ska	  utföras	  före	  oktober	  månads	  utgång.	  Utfallet	  skall	  dokumenteras	  på	  anvisad	  checklista,	  
(Se	  ”Checklista	  för	  brandskyddsrond”	  separat	  dokument)	  och	  signeras	  av	  de	  som	  deltar	  i	  brand-‐
skyddsronden.	  Protokollet	  och	  resultatet	  från	  inspektionen	  skall	  återföras	  till	  styrelsen	  på	  
nästkommande	  styrelsemöte	  och	  föreslagna	  åtgärder	  skall	  vidtas	  omgående	  efter	  styrelsens	  
godkännande.	  

5.2	  Allmän	  rapporteringsskyldighet	  

Om	  ett	  brandtillbud	  skulle	  ske	  i	  någon	  av	  Brf	  Bukettens	  fastigheter	  skall	  erfarenheterna	  från	  	  
tillbudet	  tas	  tillvara	  för	  att	  förhindra	  att	  det	  händer	  igen.	  Åtgärder	  skall	  sedan	  snarast	  vidtas	  för	  	  
att	  åstadkomma	  en	  förbättring.	  I	  detta	  har	  alla	  boende	  i	  föreningen	  en	  rapporteringsskyldighet	  	  
till	  styrelsen,	  även	  om	  tillbudet	  kunnat	  avvärjas	  och	  skadorna	  i	  det	  närmaste	  är	  mycket	  små.	  	  	  
	  

Rapporteringsskyldigheten	  gäller	  även	  för	  brandskyddsutrustning	  som	  misstänks	  vara	  eller	  är	  
bristande	  i	  någon	  bemärkelse,	  liksom	  t.ex.	  blockerade	  utrymningsvägar,	  brandvarnare	  med	  låg	  
batterispänning,	  saknad	  eller	  skadad	  skyltning	  eller	  annat	  olämpligt	  ur	  brandskyddssynpunkt.	  	  	  
	  
Det	  skall	  framgå	  i	  skrift	  att	  dessa	  brister	  skall	  rapporteras	  till	  brandskyddsansvarig	  eller	  	  
medlemmar	  i	  styrelsen.	  	  (Info	  hemsida)	  

5.3	  Informationsspridning	  till	  boende	  

Brandskyddsinformation	  skall	  delges	  boende	  i	  samband	  med	  inflyttning	  och	  vid	  behov	  åter-‐
kommande	  genom	  relevanta	  notiser	  på	  föreningens	  hemsida.	  Detta	  dokument	  i	  sin	  senaste	  	  
utgåva	  samt	  eventuell	  övrig	  brandskyddsinformation	  ska	  finnas	  tillgänglig	  på	  Brf	  Bukettens	  	  
hemsida.	  	  

I	  detta	  arbete	  ingår	  även	  att	  revidera	  detta	  dokument	  och	  att	  se	  till	  att	  Brf	  Buketten	  följer	  	  
aktuella	  förutsättningar	  när	  det	  kommer	  till	  systematiskt	  brandskyddsarbete.	  
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BILAGOR	  	  	  	  	  
	  

B.1	  Tips	  vid	  egenkontroll	  i	  bostad	  

•	  Ta	  för	  vana	  att	  testa	  din	  brandvarnare	  regelbundet.	  Tryck	  in	  testknappen.	  Hörs	  ingen	  signal	  	  
	  	  	  ska	  du	  byta	  batterier.	  Kolla	  att	  brandvarnaren	  fungerar	  om	  du	  har	  varit	  bortrest	  i	  mer	  än	  7	  	  
	  	  	  dagar.	  
	  	  	  Är	  brandvarnaren	  äldre	  än	  10	  år	  kan	  det	  vara	  lämpligt	  att	  byta	  ut	  den.	  
	  
•	  Håll	  spiskåpa	  och	  luftutsug	  rent.	  Rengör	  kåpans	  filter	  2-‐4	  gånger/år	  och	  insidan	  av	  kåpan	  
	  	  	  1	  gång/år.	  Brinner	  det	  på	  spisen	  kan	  elden	  få	  fäste	  i	  fettet	  i	  filtret	  och	  utvecklas	  snabbt.	  	  
	  	  	  Diska	  filtret	  i	  diskmaskinen	  eller	  för	  hand	  med	  diskmedel	  och	  varmt	  vatten.	  
	  
•	  Lämna	  aldrig	  stearinljus,	  värmeljus,	  oljelampor	  etc.	  obevakade	  i	  lägenheten.	  	  
•	  Förvara	  tändstickor	  och	  tändare	  på	  ställen	  där	  barn	  inte	  kommer	  åt	  dem.	  
	  
•	  Trapphuset	  ska	  hållas	  fritt	  från	  barnvagnar,	  dörrmattor,	  pappersåtervinning,	  skräp/sopor	  	  
	  	  	  	  och	  annat	  brännbart.	  
	  
•	  Kontrollera	  och	  byt	  ut	  trasiga	  sladdar.	  Elektriska	  sladdar	  med	  skadade	  eller	  klämda	  höljen	  	  
	  	  	  kan	  orsaka	  brand.	  
	  
•	  En	  pulversläckare	  bör	  finnas	  i	  varje	  hem.	  Om	  så,	  kontrollera	  trycket	  återkommande.	  
	  
	  
B.2	  Brandfarliga	  vätskor	  
	  
I	  lägenheten	  	  
Sprayburkar	  och	  gasolflaskor	  av	  högst	  5	  liters	  storlek.	  Brandfarlig	  vätska	  i	  behållare	  av	  högst	  	  
10	  liters	  storlek.	  
	  
På	  balkongen	  (inte	  inglasad)	  	  
Gasolflaskor	  i	  högst	  P11	  storlek	  (26	  liter).	  Brandfarlig	  vätska	  i	  behållare	  av	  högst	  25	  liters	  	  
storlek.	  
	  
Inglasad	  balkong	  	  
Räknas	  som	  inomhus.	  Se	  samma	  regler	  som	  “I	  lägenheten”.	  
	  
Garage	  i	  huset	  
	  Endast	  fordon	  med	  tank	  och	  reservdunk.	  
	  
Källarförråd	  	  
Ingen	  förvaring.	  
______________________________________________________________	  
	  
Har	  du	  frågor	  är	  du	  välkommen	  att	  kontakta:	  
MSB	  –	  Enheten	  för	  brandskydd	  och	  brandfarlig	  vara.	  Telefon	  0771	  –	  240	  240	  På	  hemsida	  
www.msb.sewww.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt/explosivt	  hittar	  du	  mer	  information.	  
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B.3	  Informationskällor	  -‐	  Systemrevision	  
	  
YTTERLIGARE	  INFORMATION	  ATT	  HÄMTA	  FÖR	  BRANDSKYDDSANSVARIGA	  	  
och	  att	  vid	  behov	  uppdatera/checka	  av/revidera	  för	  förbyggande	  brandskyddsarbete.	  	  
	  
	  
På	  MSB:s	  sidor	  om	  brandskydd	  finns	  det	  också	  andra	  broschyrer	  eller	  informationsblad,	  	  
som	  man	  kan	  använda	  
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Brandskydd-‐byggnader-‐och-‐
anlaggningar/Flerbostadshus/	  	  
	  
och	  
	  
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Kampanj-‐Aktiv-‐mot-‐brand/Ladda-‐ned-‐
material/Trapphus-‐-‐-‐informationsblad-‐med-‐egen-‐information-‐och-‐logotype/	  .	  
	  	  	  
Intressant	  information	  finns	  även	  hos	  Brandskyddsföreningen	  
http://www.brandskyddsforeningen.se/	  .	  
	  
Även	  hos	  Räddningstjänsten	  Syd,	  www.rsyd.se,	  	  
speciellt	  finns	  det	  förslag	  på	  checklistor	  http://www.rsyd.se/foretag/systematiskt-‐
brandskyddsarbete/mallar-‐och-‐checklistor/	  
	  
	  
Beträffande	  förslaget	  till	  Handlingsplan	  för	  brandskydd,	  så	  finns	  MSB:s	  broschyr	  här,	  
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Brandskydd-‐byggnader-‐och-‐
anlaggningar/Flerbostadshus/	  där	  finns	  även	  andra	  broschyrer	  av	  intresse.	  	  
	  
	  
Vidare	  här	  https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Kampanj-‐Aktiv-‐mot-‐brand/Ladda-‐
ned-‐material/Trapphus-‐-‐-‐informationsblad-‐med-‐egen-‐information-‐och-‐logotype/.	  
	  
	  
Räddningstjänst	  Syd	  har	  några	  mallar,	  som	  kan	  vara	  användbara	  	  
http://www.rsyd.se/foretag/systematiskt-‐brandskyddsarbete/mallar-‐och-‐checklistor/.	  
	  
	  
Vidare	  Brandskyddsföreningen	  	  
http://www.brandskyddsforeningen.se	  	  	  
(fliken	  Hemmet).	  
	  
	  


