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Viktig information angående brandskydd
Styrelsen vill påminna samtliga medlemmar om föreningens brandskyddsföreskrifter.
Det har på senare tid uppkommit att flera garageplatser börjar likna förråd. Vid ett flertal
städdagar har bilar och diverse bråte stått kvar, trots uppmaning om att städmaskin ska
rengöra garagen. Garagen är i behov av städning två ggr/år och denna maskin är en kostnad
för föreningen, vilken inte kan nyttjas effektivt om det inte är tomt.
Enligt ditt garagehyresavtal (se baksidan/sidan två) framgår det att förvaring av brandfarligt
material inte är tillåtet på parkeringsplatsen. Dessa villkor är sedan tidigare godkända av
hyrestagaren och ska följas. Enligt gällande brandföreskrifter och policy från
brandskyddsmyndigheter är det ej tillåtet att förvara brandfarligt material och vätskor i garage
som befinner sig i bottenplan.
Behöver ni mer plats rekommenderas att hyra förråd (t.ex. www.pelicanselfstorage.se).
Vår uppmaning är att ni som hyr garageplats omedelbart rensar era platser och övriga ser över
trapphus och vindsgångar. Om brandskyddsföreskrifterna inte efterlevs kan det innebära:
1) städning av hyrestagarens plats på dennes bekostnad
2) uppsägning av garageplatsen
Styrelsen har dock beslutat att det ska sättas upp väggförvaring över platserna till att förvara
däck. Det är således OK att förvara däck på dessa. Information när dessa ska monteras
kommer inom kort.
•
•

Exempel på vad som får förvaras i garage: bil, MC, däck.
Exempel på vad som INTE får förvaras i garage: brandfarliga vätskor, draperier,
livsmedel, solstolar, kläder, husgeråd, sportartiklar etc.

I trapphus, loft- och vindgångar ska det vara fri väg. Tänk även på detta när ni/era
anhöriga/era hantverkare m.fl. parkerar på våra gårdar.
Det är av yttersta vikt att brandskyddet följs i vår förening. Det är för allas trygghet att vi
förebygger brand och håller ordning!
Vid eventuella frågor kontakta styrelsen (styrelsen@idrottstranaren.org) eller vicevärd
(vicevard@gmail.com). En redogörelse för policy och brandföreskrifter finns på föreningens
hemsida: http://www.idrottstranaren.org, http://www.msb.se och
http://www.brandskyddsforeningen.se
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