
  
 

MAR 2022 brommahojden.bostadsratterna.se • Maila styrelsen: brommahojden@gmail.com 

INFORMATIONSBLAD 
Brf Brommahöjden 

 

2  
 

 
 2022 

 
 

 

 
För tre år sedan kom Elisabeth Andrén från 
Räddningstjänsten på besök och informerade oss om 
brandsäkerhet i huset, samt svarade på frågor.  
Vi tänkte att det kan vara bra att påminna om detta. 
Så här kommer en kort summering: 
Spisen och levande ljus är de största orsakerna 
till brand i ett hem. 
 

Om det brinner gör så här: 
Stäng in branden! Brinner det i din lägenhet, försök 
släcka om det är säkert! Annars ta dig ut och stäng 
lägenhetsdörren efter dig. Dörren hindrar branden 
och den giftiga röken från att sprida sig vidare ut i 
huset. 
 
Stanna i lägenheten. Brinner det hos någon annan 
och det finns rök i trapphuset – stanna i din lägen- 
het. Ring 112 och berätta att det brinner. Vänta i 
lägenheten tills räddningstjänsten hjälper dig ut.  
I ca 60 minuter är din lägenhet säker mot yttre brand. 
Vårt hus är modernt och relativt nybyggt vilket gör att 
varje lägenhet i sig är en säker brandcell. 
 

Skydda dig och dina grannar mot brand 
Ställ alltid in dina saker inne i lägenheten eller i 
förråd. Trapphuset ska vara fritt från saker så att du 
lätt kan ta dig ut om det brinner. Ambulans och 
räddningstjänst behöver också lätt komma fram för 
att hjälpa vid sjukdom eller brand.  

 
Några tips kring Säkerhet 

Alla lägenheter bör vara utrustade med en 
brand- släckare helst pulversläckare 
(alternativt skum) på sex kilo, en brandfilt 
och två brandvarnare. 

 
Vidare så rekommenderade även Elisabeth att du inte 
sätter din mobiltelefon på laddning när det är dags 
att sova. Mobilladdare är också en risk/anledning till 
bränder. 
     Låt inte heller diskmaskinen eller torktumlare vara 
igång när du sover eller går hemifrån. 
     I förebyggande syfte rekommenderar vi att alla 
provgår i trappan för att känna hur det känns under 
lugna förhållanden. (Räcker ju att man går mellan två 
våningsplan, om man inte är sugen på hela…) 
 

Mer information 
På webbplatsen dinsäkerhet.se finns det instruktiva 
filmer, checklistor, övningar och fakta. Webbplatsen 
handlar om brandsäkerhet samt om hur andra 
olyckor som sker i hemmet och på fritiden kan 
förebyggas. 

Styrelsen 
Styrelsen utför SBA (=Systematiskt Brand Skyddsar- 
bete) varje månad här hos oss där dörrarna till 
trapphuset, rökluckor, utrymnings- 
skyltar mm kontrolleras enligt ett  
fastställt schema. 
 

 
 

 
 
 

 

 

ETT SÄKERT BESÖK 

4/4 kl.19:30-20:00 Mobila miljöstationen 
1/6 kl. 18:30 BRF Årsstämma 

BRA ATT KOMMA IHÅG!     2022 


