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BRANDSÄKERHETEN I HUSET 

Under mars har föreningen haft besök av Stock-

holms brandförsvar som gjort en inspektion av 

brandsäkerheten i vårt hus. Vårt brandskydd är 

gott, men vi fick också nedslag på några punk-

ter där föreningen behöver bli bättre. 

 

Naturligtvis vill vi ha bästa möjliga brandskydd 

i huset samt ge brandförsvaret de förutsätt-

ningar de behöver om olyckan skulle vara fram-

me. Styrelsen kommer därför intensifiera arbe-

tet i linje med vad som framkom av Stockholms 

brandförsvars inspektion. 

 

Vem är brandskyddsansvarig? 

Styrelsen har givit Margareta Danielsson, i upp-

drag att vara ansvarig för att tillse att rutinerna 

följs enligt vad som anges i brandskyddsdoku-

mentationen. Det innebär att hon kommer att se 

till att brandskyddsdokumentation hålls uppda-

terad och aktuell. 

 

Margareta kommer dessutom att, tillsammans 

med utomstående konsult, utföra årliga kon-

troller av husets brandskyddsutrustning vilket 

bland annat innebär funktionskontroll av rök-

gasluckor, brandvarnare och brandsläckare i ge-

mensamma utrymmen. 

 

Vilka anmärkningar gjorde Brandförsvaret? 

Det flesta nedslag vi fick från Stockholms 

brandförsvar handlade om förvaring av egen-

dom i gemensamma utrymmen. Styrelsen vill 

därför informera om att följande regler gäller: 

 

Trapphus 

Ingen typ av förvaring är tillåten. I samband 

med inspektionen kunde det konstateras att det i 

trapphusen fanns barncyklar, sopåsar, barn-

vagnar, skor mm. Inget av detta är alltså tillåtet. 

De enda lösa föremål som godtas är de entré-

mattor på bottenvåningarna som föreningen 

ansvarar för. 

 

Källargångar 

Källargångar ska hållas helt fria. Det är alltså 

inte tillåtet att använda någon del av en källar-

gång för att förvara personliga tillhörigheter. 

 

 

 

 

 

 

Garage 

Vid inspektionen konstaterades att många 

öppna och inburade garageplatser är fyllda med 

privata föremål. Utöver bil och motorcykel får 

en uppsättning däck, cykel, takbox och tvättill-

behör förvaras inom den egna parkeringsrutan. 

Dunkar eller flaskor med brandfarligt innehåll 

får överhuvudtaget inte förvaras på garageplat-

sen. 

 

Uppföljning 

Som framgår av de nedslag vi fick så handlar 

det i stor utsträckning om hur vi som boende i 

huset beter oss. Vi har alla ett personligt ansvar 

att se till att vi klarar de myndighetskrav som 

ställs på föreningen. 

 

Vi hoppas därför att det skall räcka med att alla 

boende får den här informationen och att den 

som nu använder trapphus eller källargång för 

förvaring av personliga tillhörigheter snarast tar 

bort dessa därifrån. Vi räknar också med att alla 

som hyr garageplats rensar bort sådant som inte 

omfattas av det som angavs ovan. 

 

Styrelsen kommer naturligtvis att följa upp 

brandförsvarets påpekanden om vår brandsäker-

het i närtid, så vi ber alla boende att beakta 

ovan nämnda punkter. 

 

Överfulla barnvagnsrum 

Ett problem som styrelsen uppmärksammat är 

att många barnvagnsrum är fyllda med annat än 

barnvagnar. Om någon som använder barnvagn 

finner det svårt att utnyttja barnvagnsrummet 

kan man kontakta styrelsen på fel@alnmattet.se  

så kommer barnvagnsrummet att tömmas för att 

ge plats för det de är avsedda för. Om det är 

någon med barnvagn som saknar nyckel till 

barnvagnsrummet går det bra att också vända 

sig till fel@alnmattet.se för att få en nyckel. 
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