Skyddsrum
Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. Om det skulle bli ett flyglarm ska du
omedelbart bege dig till ett skyddsrum eller i nödfall ett annat skyddande utrymme.
Hur vet jag om jag ska ta mig till ett skyddsrum?
Ifall regeringen fattar beslut om höjd beredskap ska fastighetsägare ställa i ordning
skyddsrum inom 48 timmar. Information om höjd beredskap får du genom radio och TV.
Tillhör jag något speciellt skyddsrum?
Nej, vid fara under höjd beredskap ska du ta dig till det skyddsrum eller skyddande utrymme
som är närmast.
Finns det anpassningar för människor med funktionsnedsättning i skyddsrummen?
Många skyddsrum är tillgängliga men alla har inte som regel anpassningar för människor
med till exempel funktionsnedsättning. I kris eller krig kan man tänka på att det är de med
störst behov av stöd som får hjälp av samhället.
Hur länge kan man vara i ett skyddsrum?
Rummet ska vara konstruerat för att man ska kunna vistas där i minst tre dygn.
Vilka ansvarar för skyddsrum?
Fastighetsägare har ansvar att ställa i ordning skyddsrum ifall regeringen fattar beslut om
höjd beredskap.
Vad ska finnas i skyddsrummet?
I ett skyddsrum som har ställts i ordning ska det finnas vatten upptappat på kärl, värme,
ventilation och toalettmöjligheter. Det finns inte livsmedel. I en krigssituation får du vara
beredd på att det kan vara avbrott i exempelvis vatten-, el- och värmeförsörjningen till
skyddsrummet.
Bra att ha med sig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ficklampa
Vatten (i flaska)
Mat som tål rumstemperatur
Hygienartiklar
Toalettpapper
Mediciner
Första hjälpen-väska
Varma kläder
Värdehandlingar (Id-kort/körkort, kontanter, kontokort)
Nycklar
Mobiltelefon + laddare eller powerbank
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Var finns skyddsrummen i Brf Takten
Skyddsrum finns i källaren på:
Bygatan 8-12
Bygatan 26-30
Bygatan 44-48
Bygatan 62-68
Besiktning av skyddsrummen utförd den 2021-12-15.
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