Brandskydd – Tusenårsgatan 1
Detta gäller om brandlarmet ljuder
Lägenheterna är utrustade med brandlarm. Vid utlöst brandlarm rekommenderas följande
av räddningstjänsten: Alla lägenheter fungerar som en egen brandcell, vilket betyder att
varje lägenhet står emot en brand i minst 60 minuter. Räddningstjänstens rekommendation
är därmed att så länge som det inte brinner i den egna lägenheten, ska man alltid stanna
kvar i lägenheten med fönster och dörrar stängda.
Om räddningstjänsten vid en räddningsinsats anser att huset måste utrymmas, går
räddningspersonalen runt och knackar på alla lägenhetsdörrar för att hjälpa till med
utrymningen. Får de inget svar eller om dörren är låst, tar man sig in ändå för att
säkerställa att ingen är kvar i huset.
Man ska aldrig utrymma genom ett rökfyllt utrymme. Skulle det vara så att
trapphuskorridoren eller trapphuset utanför lägenheten är rökfylld,
rekommenderas att man går in i lägenheten igen och inväntar räddningstjänsten med
dörrar och fönster stängda. Det samma gäller själva trapphuset. Om utrymning ska ske
görs det via trapphuset.

Räddningshiss
Den större av hissarna i huset är en s.k. räddningshiss. När ett brandlarm löser ut går båda
hissarna automatiskt ner till entréplan E1 och stannar där. Brandkåren har en nyckel som
de använder för att sätta räddningshissen i "räddningsläge/brandläge". På så sätt kan
hissen användas av räddningstjänsten vid en räddningsinsats.

Brandlarm
I varje lägenhet finns en branddetektor, se bild:
Brandlarmet är kopplat till ett bevakningsföretag som kommer ut
och stänger av och återställer det. Misstänker du att det brinner
så kontaktar du räddningstjänsten.
Vid utlöst brandlarm kommer sirenen i den aktuella lägenheten
att ljuda enskilt i 60 sekunder. Därefter kommer sirenerna på
hela det våningsplanet att ljuda till dess att brandlarmet återställts.
OBS! Branddetektorerna får ej plockas ner och du kan inte själv stänga av brandlarmet.

Dörrstängare till lägenhetsdörrar
Lägenhetsdörrarna är försedda med en typ av dörrstängare som säkerställer att
lägenhetsdörren stängs/hålls stängd om brandlarmet löser ut. Därigenom förhindras ev.
rökspridning från lägenheten till trapphuskorridoren.
Om brandlarmet i en lägenhet löser ut kommer dörrstängarna aktiveras för hela det
våningsplanet. När detta sker kommer dörren att upplevas tung och vara mycket svårare
att öppna.
Efter att ett brandlarm löst ut och återställts måste dörrstängaren avaktiveras. Detta görs
enkelt genom att öppna dörren mer än 90 grader. Därefter fungerar dörren som vanligt
igen, utan att vara tung.

