
BRF TRÖSKVERKETS BRANDSKYDDSPOLICY

Målsättningen med denna brandskyddspolicy är att ingen människa ska skadas på grund av brand,
samt att materiella skador vid en eventuell brand ska begränsas så mycket som möjligt.

Genom ett aktivt brandskyddsarbete ska styrelsen verka för en trygg och säker
miljö. Detta innebär att:

● brandskyddsarbetet leds och fördelas av styrelsens brandskyddsansvarige

● föreningens utrymmen kontrolleras fortlöpande för att tidigt upptäcka åtgärda eventuella
brandrisker

● installerad brandskyddsutrustning kontrolleras och underhålls fyra gånger per år genom
egenkontroller, samt vid ett tillfälle per år av en brandskyddstekniker (Anticimex).

Boendes har ansvar för att förebygga brand och minimera skador vid brand. Detta

innebär att:

● privata ägodelar ska förvaras i låsta förråd (gäller ej cyklar)

● bildäck inte får förvaras i källare

● brandfarliga vätskor, så som tändvätska, inte får förvaras i källare

● utrymningsvägar (trapphus, källargångar och vindsgångar) ska vara fria från förvarning

● se till att branddörrarna till vind och källare alltid stängs efter dig

● förvaring av brandfarlig vara i lägenheten inte får vara större än hushållets behov

● ha minst en fungerande brandvarnare i hemmet

● med fördel ha en brandfilt och en brandsläckare nära till hands i din lägenhet

● alla brandincidenter ska rapporteras till föreningens styrelse.

Vid brand i lägenhet eller lokaler tillhörande brf Tröskverket:

● Rädda de personer som befinner sig i omedelbar fara.

● Varna omgivningen och personer i risk för fara.

● Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.



● Släck branden om detta bedöms möjligt.

● Brinnande olja ska kvävas, ej släckas med vatten.

Om branden sker i din lägenhet och du inte kan släcka: ta dig ut ur lägenheten och stäng dörren,

varna grannarna och utrym därefter huset. Invänta och möt upp räddningstjänsten. Gå aldrig ut i ett

rökfyllt trapphus, det kan innebära livsfara.

Föreningens brandsläckare är placerade på vindarna (en per vind), i tvättstugorna, i bastun samt i

källaren i port 4.


