Almgren Fastigheter

BRANDSKYDDET I DIN FASTIGHET
Barnvagnar och cyklar i ett trapphus är bland de största hindren för Räddningstjänsten när akut hjälp
behövs. Ett trapphus kan snabbt rökfyllas vid brand och då kan en barnvagn innebära livsfara för dig
och dina grannar. Motorfordon är förbjudet att förvara i allmänna utrymmen.
STÄNG IN BRANDEN
Om det brinner i din lägenhet, ta dig ut och stäng dörren efter dig. Då sprider sig inte branden och
den giftiga röken ut i trapphuset lika fort. Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt,
stanna i din lägenhet och håll dörrar och fönster stängda.
Ring 112 i händelse av brand.
DIN VÄG UT ÄR RÄDDNINGSTJÄNSTENS VÄG IN
I en akut situation är det ibland avgörande för dig att snabbt kunna komma ut ur fastigheten oavsett
var du befinner dig. Detta innebär att även vinden, källaren och trapphuset blir en utrymningsväg för
dig eller dina grannar. I dessa akuta situationer är det viktigt att brandkåren eller
räddningspersonalen snabbt kan ta sig in. Det är därför viktigt att du aldrig blockerar dessa
utrymmen ens för en kortare tid.
Om vi anser att en utrymningsväg blockeras eller om det påträffas brännbart material kommer detta
omgående att forslas bort utan vidare förvarning.
DÖRRMATTAN PÅ INSIDAN
Med dörrmattan på insidan av lägenhetsdörren kan vi enklare hålla trapphuset rent och snyggt.
Samtidigt minskar du risken för brand i trapphuset! En dörrmatta tar lätt eld och branden sprider sig
via ytterdörren till din lägenhet på mycket kort tid.
BRANDVARNARE OCH SLÄCKUTRUSTNING
I din lägenhet finns en brandvarnare, enligt Lag om Skydd mot Olyckor (2003:778). Du ansvarar själv
för att regelbundet kontrollera att brandvarnaren fungerar och att rengöra den.
För eventuella frågor kontakta Almgren Fastigheter via telefon eller e-post.
Telefon 031-10 02 10
E-post info@almgrenfastigheter.se
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