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Trappuppgångar och källargångar skall alltid hållas fria då de är våra utrymningsvägar.
Rullatorer, elrullstolar och vanliga rullstolar kan stå i trapphuset om de inte står i vägen.
Barnvagnar får inte förvaras i trapphusen.
Dörrar till trapphus, källare och förrådsutrymmen skall hållas stängda.
Alla lägenheter och de två lokalerna har fått en brandvarnare. Det åligger sedan de boende
och de som disponerar lokalen att själva ansvara för att regelbundet prova att den fungerar
samt vid behov byta batterier.
Grillning

Grillning med elgrill är tillåtet på balkonger
Grillning med el-, gasol- och kolgrill är tillåtet på den plattsatta
ytan vid pergolan på innergården.
Obs! Engångsgrillar ej får användas på innergården.

Rökning
Det är upp till dig om du röker i din lägenhet, eller på din balkong, så länge inte dina grannar
störs av detta. I övrigt är det inte tillåtet att röka inomhus i föreningens utrymmen.
Röker du, din familj eller dina gäster utomhus på gården, vill vi förstås att detta inte stör
andra och att ni tar rätt på fimparna. På grund av brandrisk, släng inga fimpar i soptunnorna.
För brandfarliga varor, och exempel på sådana är gasol, acetylen, T-röd, bensin, aceton,
förtunning, koncentrerad spolarvätska, diesel och eldningsolja, gäller följande:
Varje lägenhet:
Sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek.
Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.
Inglasad balkong:
Jämför vad som gäller för lägenhet.
(räknas som en del av lgh)
Ej inglasad balkong:

Gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter).
Brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek.
Förvara gärna behållarna i ett skåp så att de skyddas
från väder och vind.

Källarförråd:

Ingen förvaring får ske.

Garage i källarplan:

Fordon med tank och reservdunk.
Ingen brandfarlig gas eller vätska.

Inom styrelsen finns brandskyddsansvarig utsedd som du som boende och förhyrare av
lokal kan rapportera till om felaktiga branddörrar, blinkande lysrör eller om något olämpligt
förvaras i trapphus o källare.
Övrigt
Se information på hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap- MSB
”Om det börjar brinna” och ”skydda ditt hem mot bränder”.
”Skydda dig och dina grannar mot brand”
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