
Brandsäkerhet 
 
Trapphusen skall vara fria från föremål. Inga cyklar, barnvagnar, skidor med mera får förvaras där. 

Man skall inte heller placera blommor i trapphusens fönster. Orsaken är dels att utrymningsvägar kan 
blockeras dels att brand kan anläggas i t.ex. barnvagn med en förödande rökgasutveckling. 3-5 

andetag med rökgaser är nog för att få så svåra skador i lungorna att man kan avlida. 

I förråden skall av naturliga skäl allt förvaras i det egna förrådet och inte i korridorerna. Burkar med 
färg, lösningsmedel och liknande är absolut förbjudet att ställa ifrån sig i allmänna utrymmen. 

Vad kan du göra för att undvika brand? 

Se till att brandvarnaren fungerar. Pröva brandvarnaren regelbundet, helst varje månad. 

– Lämna aldrig levande ljus utan tillsyn 

– Ställ aldrig levande ljus ovanpå elektriska apparater, t ex TV 

– Ha aldrig lättantändligt material i närheten av levande ljus 

– Låt aldrig tändstickor, tändare ligga åtkomliga för barn 

Skaffa gärna en brandsläckare och en brandfilt! 

Vid en eventuell brand ring 112, brandförsvaret och försök att släcka. 

Om du inte lyckas släcka branden själv, stäng inne branden genom att stänga dörren till det rum där 
branden härjar. Kan du lämna lägenheten se till att STÄNGA DÖRREN EFTER DIG. Ge inte branden 

onödigt med syre. 

Om du inte kommer ut i trapphuset, stanna i lägenheten och invänta brandförsvarets ankomst. Skulle 
rök komma in genom lägenhetsdörren, täta med blöta handdukar. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus, 

det kan vara livsfarligt! 

Måste du ta dig ut genom ett rökfyllt område, andas genom en blöt duk, kryp så att du undviker 
rökgaser som stiger uppåt. 

Vem ansvarar för brandvarnaren?   

Ägare av fastigheter som är ämnade för boende är ansvarig att tillse att minst en brandvarnare 
installeras i varje hushåll.  

Bostadsrättslägenhet - det yttersta ansvaret för inköp och montering vilar på föreningens styrelse. 

Bostadsrättsinnehavaren är därefter ansvarig för skötsel och underhåll av brandvarnaren. 
Hyreslägenhet - fastighetsägaren ansvarar för att fungerande brandvarnare sätts upp men 

hyresgästen ansvarar sedan för skötsel och underhåll såsom batteribyte. 

 

* måste omformuleras 

 


