Lerum 2013-01-23
Till radhusägare i Uddared

Inredda vindar ökar riskerna vid en brand i din radhuslänga
Informationsmöte torsdag 31 januari kl 18

Lerums kommun och Räddningstjänsten Storgöteborg bjuder in alla radhusägare på
Lingonvägen, Björnbärsvägen och Hallonvägen i Uddared till ett informationsmöte torsdag den
31/1 kl 18 i Uddaredsskolans gymnastiksal.
Det har kommit till kommunens och räddningstjänstens kännedom att ett antal fastighetsägare i
radhuslängorna har inrett vinden och skapat bostadsyta där. Detta kan ha försämrat
brandskyddet. Vindsutrymmena i fastigheterna är inte ursprungligen konstruerade för att
användas som bostadsyta. Det saknas till exempel en utrymningsväg från vindsvåningen om det
skulle börja brinna i underliggande våningar.
Tvåplans-radhusens konstruktion innebär att innertaket mellan övre våningen och vinden ska
stå emot en brand i viss utsträckning, och om man öppnat för en trappa till vinden ökar risken
för brandspridning till hela radhuslängan, via vinden. Radhusen i 1,5 plan kan eventuellt ha en
annan konstruktion, men inbjudan till mötet har lämnats till samtliga fastighetsägare med
radhus i 1,5 eller två plan, vare sig man har inredd eller oinredd vind.
För att omgående minska riskerna för personskador vid en eventuell brand, uppmanar
Räddningstjänsten Storgöteborg och Lerums kommun samtliga fastighetsägare att
•

inte använda vinden som sovrum

•

installera kommunicerande/ sammankopplade brandvarnare på samtliga våningsplan, även
på vinden, och skaffa minst en handbrandsläckare per hushåll

På informationsmötet den 31 januari lämnas mer information om vilka långsiktiga åtgärder som
kan bli nödvändiga att göra i fastigheterna. På mötet deltar personal från räddningstjänsten och
från bygglovsenheten i Lerums kommun. Informationen som ges på mötet kommer att
dokumenteras och delas ut till berörda hushåll.
Skicka gärna in dina frågor till oss innan mötet, så ska vi försöka besvara dem då. E-post:
bygglovsenheten@lerum.se Välkomna!
Har du frågor om brandskydd i din fastighet, vänd dig till brandingenjör Erik Grunnesjö på Räddningstjänsten
Storgöteborg, e-post erik.grunnesjo@rsgbg.se eller telefon 031-335 29 04
Har du frågor om bygglov eller användning av vindsutrymmen, vänd dig till kommunens bygglovsenhet, e-post
bygglovsenheten@lerum.se eller telefon via växeln 0302-52 10 00.

