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Evakuering av boende till skyddsrummet Karl Nordströms v 23
Bakgrund
Källaren i Karl Nordströms väg 23 innehåller ett skyddsrum (86 m2) dimensionerat för 114 personer.
Skyddsrummet utgörs av den bortre källardelen (bortom skyddsrumsdörren). Skyddsrummets
användning är inte begränsad till föreningens medlemmar. I skyddsrummet ska människor kunna
vistas utan avbrott i minst 3 dygn.
Skyddsrummet används i fredstid som lägenhetsförråd. Skyddsrummet ska kunna ställas i ordning för
skyddsrumsanvändning inom 48 timmar av personer utan specialkunskaper.

Organisation
Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar för underhållet av skyddsrummet och upprätthållandet av
dess funktion som skyddsrum.
Styrelsen har en organisation för utrymning av källaren, iordningställande av skyddsrummet och
evakuering av de boende till skyddsrummet. Styrelsen leder dessa åtgärder med hjälp av:
- en ledningsgrupp som leder arbetena på order av styrelsen
- fyra arbetslag som demonterar källarförråden och sätter skyddsrummets olika funktioner i stånd
- sex husansvariga som leder evakueringen av de boende till skyddsrummet

Förberedande åtgärder
För att underlätta iordningställandet av skyddsrummet kommer styrelsen i god tid före förväntat
larm att beordra de boende att tömma sina källarförråd och flytta allt till respektive lägenhet. (Tips:
rensa förrådet på onödiga saker i mycket god tid så att den beordrade tömningen går snabbare.)
Tömningen ska påbörjas utan dröjsmål och vara klar inom en viss tid som styrelsen anger. Ingenting
får lämnas kvar i förråden. Förråden ska lämnas olåsta. Grannar ska hjälpa varandra då det behövs.
De boende ska förbereda en väska (av högst ”kabinstorlek”) med saker som ska tas med vid
evakuering till skyddsrummet. OBS: storleksbegränsningen kommer att tillämpas strikt – utrymmet i
skyddsrummet är ytterst begränsat! Gör i ordning denna väska i god tid!

När larmet går
När larmet går, eller när styrelsen ger order, ska alla som vistas i lägenheterna skyndsamt bege sig till
skyddsrummet. Evakueringen ska genomföras ett hus i taget under ledning av sex husansvariga, en
för vardera höghus och en för låghusen. De husansvariga rapporterar till ledningsgruppen när inga
människor finns kvar i respektive byggnad.
-

Följ order från den husansvarige

-

Hjälp grannar som inte själva kan ta sig till skyddsrummet
Lås dörren efter dig
Använd helst inte hissen
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Vid omedelbar utrymning: ta med
-

ID-handlingar
varma kläder
något att äta och dricka

Om du har lite mer tid
Varje boende får ta med sig endast EN väska stor som en ”kabinväska”. I den ska rymmas t ex:
-

nycklar
ID-handlingar, bank-ID, körkort
kontokort, kontanter
mobil + laddare
nätdel till mobilen att använda i bilens cigarettuttag
kontantkort till mobilen
dator + nätdel
telefonlista (på papper) med viktiga nummer
batteri- eller vevradio och extra batterier
ficklampa (med extra reservbatterier)
mediciner och nödvändiga saker för personlig hygien
varma kläder
filt
matvaror (för minst 3 dygn) som inte kräver uppvärmning
ev ”kempåsar” för uppvärmning av mat
tallrik, bestick, mugg
glasögon, hörapparat
blöjor
ev lektyr, leksaker

Ta INTE med exempelvis:
-

husdjur
madrass
liggunderlag
vatten (finns i skyddsrummet)
spritkök
brandfarliga vätskor
tobaksvaror
parfym
jordnötter

Tänk på att golvutrymmet i skyddsrummet är ytterst begränsat, ca ½ kvadratmeter per person!!

I skyddsrummet
-

Lyd order från ledningsgruppen/styrelsen
Var beredd på att utrymmet är ytterst begränsat
Visa hänsyn och respekt mot de medboende
Sprid inte rykten – hämta hellre information från ledningsgruppen
Stanna kvar tills det meddelas att faran är över
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