BRF Göteborgshus 13

Skyddsrum Beredskap

Tillhör följande process

Gäller från (från datum när styrelsen har godkänt nya rutinen)

Fastighet

2022-03-15

Upprättad av:

Reviderad av:

Louise Poulsen o Agneta Bratt

-

Rutin - Skyddsrum Beredskap
I våra fastigheter finns nio skyddsrum. De är byggda för att kunna skydda mot stötvåg och
splitter från exempelvis en granatexplosion, brand samt kemiska stridsmedel och strålning
från radioaktiva ämnen. Man ska kunna vistas där utan avbrott i minst tre dygn.
Skyddsrummen används idag av medlemmarna för olika ändamål, t.ex. uppställning av
barnvagnar och cyklar. Även några små fasta förråd inne i skyddsrummen används av
medlemmar. I händelse av invasion ska allt i skyddsrummen återställas inom 48 timmar.

Inom 48 timmar ska alla 9 st skyddsrum återställas
ALLA, föreningens samtliga medlemmar och utomstående, är skyldiga att delta i
arbetet med att återställa skyddsrummen. Följande ska göras:
•
•
•

Skyddsrum och fasta förråd ska tömmas. Börja med F12B och F6A.
Flytta utrustning från låsta utrymmet i F13D till resp. skyddsrum.
Montera skyddsutrustningen (filter, toaletter mm) i resp. skyddsrum.

Nycklar
•
•

Nycklar till skyddsrum och materialförråd förvaras i låst skåp på fastighetsskötarexpeditionen. Föreningens ordförande och fastighetsskötaren har nycklar dit.
För utomstående anslås en portkod på entrédörren och låset till källargången
demonteras. Allt (lås och portkod) återställs när faran är över.

När ett skyddsrum är klart att användas ska där finnas vatten upptappat i kärl, värme,
ventilation och toalettmöjligheter.

Utrustning till alla skyddsrum finns på Falkenbergsgatan 13D
I förrådet längst in i skyddsrummet på Falkenbergsgatan 13D finns det mesta av den
skyddsutrustning som i händelse av invasion ska flyttas till övriga skyddsrum. Allt material är
uppmärkt med vilket skyddsrum det ska till. Nyckel finns hos fastighetsskötaren.
I övriga skyddsrum finns också små fasta materialförråd. Dessa förråd har tydlig märkning
och är låsta med hänglås / ”likalås”. Nyckel finns hos fastighetsskötaren.

Föreningen har totalt 9 godkända skyddsrum
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Brynolfsgatan 1E - 53 platser
Brynolfsgatan 1A - 18 platser
Brynolfsgatan 3A - 41 platser
Fredriksdalsgatan 6A - 47 platser
Fredriksdalsgatan 8C - 40 platser
Fredriksdalsgatan 12C - 66 platser
Falkenbergsgatan 9A - 53 platser
Falkenbergsgatan 11A - 42 platser
Falkenbergsgatan 13D - 66 platser

Totalt 426 platser. Antal platser är enligt MSB bedömning.
Vi har inte rätt att neka utomstående personer att nyttja våra skyddsrum vid invasion och
tillgång utan nyckel för utomstående är möjliggjord.
Varje port med närmast ingång till skyddsrummen har denna skylt utanför portdörren.

Övrigt
●
●
●

MSB hemsida - karta över närmaste skyddsrum.
https://goteborgshus13.se/skyddsrum/ - information om föreningens skyddsrum.
Material på filservern - att sättas upp i trapphusen och skyddsrummen.

Myndigheternas rekommendationer
●
●
●

På webbplatsen krisinformation.se finns samlad och bekräftad information från
myndig-heter och organisationer.
Broschyren Om krisen eller kriget kommer finns som pdf på deras hemsida.
Krisinformation finns även som app för mobil eller läsplatta.

