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Brandgruppen informerar och efterlyser lägenheter
Bakgrund
I november 2020 inträffade det en brand på N-gården. Det blev inga personskador, men
brandlägenheten behövde saneras fullständigt och åtgärder behövde även ske inne hos närmsta
grannen. Efter branden genomförde Räddningstjänsten Syd (RSyd) en brandorsaksutredning för att
kartlägga hur branden spred sig och hur det byggnadstekniska brandskyddet ser ut. En av
slutsatserna var att RSyd tyckte att rökspridning till grannen skedde snabbare än förväntat och de vill
nu försöka förstå varför.
RSyds undersökning
RSyd vill se hur väggarna mellan lägenheterna är uppbyggda i praktiken och behöver tillgång till minst
fem lägenheter. De vill titta 1. bakom trapplist och 2. bakom golvlist i lilla sovrummet (originaldel av
byggnaderna på plan 2). Mittlägenheterna är alltså EJ berörda.

Figur 1. Röda markeringen visar området som räddningstjänsten är intresserade av; trappa och lilla
sovrummet (originalbyggnad).

Figur 2. Listen i mitten av trappan som räddningstjänsten vill titta bakom.

Vänd 

Varför är det viktigt att hitta lägenheter som RSyd kan undersöka?
Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet när det kommer till brandskydd och har valt dialog istället för
formella myndighetsverktyg för att få tillgång till lägenheterna. Detta är vi som förening tacksamma
för eftersom vi vill hålla oss väl med Räddningstjänsten. Dessutom skulle en formell process med
tvingande åtgärder och eventuella överklaganden kosta oss både tid och pengar samt sätta besluten i
någon annans händer. Nu har vi istället all möjlighet att landa i bästa vägen framåt i samråd med
Räddningstjänsten. Alla vi boende samäger fastigheterna och byggnaderna och det är i allas intresse
att RSyd kan genomföra sin undersökning.
Föreningen återställer
Undersökningen ska påverka så lite det går, men kan såklart orsaka märken på vägg eller list.
Föreningen står för återställning om det skulle bli märken efter att listerna dras ut från väggen.
Belöning som tack för hjälpen
Lägenheterna där undersökningar sker belönas med ett presentkort på ICA Tornet.

Anmäl din lägenhet som testlägenhet via styrelsemailen:
styrelsen@djingis.se

Stort tack på förhand!

