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Svar på motion angående beredskap för brf Smyrnas skyddsrum  
  
Bakgrund 

I brf Smyrna hus finns två st skyddsrum (port A och E) med plats för vardera 132 perso-

ner. Skyddsrummen är allmänna och inte bara till för de som bor i föreningens hus. Få 

andra fastigheter längs Sandhamnsgatan har skyddsrum. Myndighetskravet är att om re-

geringen anbefaller s.k. höjd beredskap ska brf Smyrna inom 48 timmar kunna iordning-

ställa skyddsrummen från fredsanvändning som lägenhets- och cykelförråd till skydds-

rum färdiga för omedelbar användning. Den planerade kontrollen av föreningens skydds-

rum som skulle ha skett 2021-09-28 blev inställd av MSB1.  

Åtgärder vid iordningställande per skyddsrum  

• Utrymning av 15 st lägenhetsförråd (åligger respektive berörd lägenhetsinnehavare). 

• Utrymning av cykelförrådet (åligger ägaren till de cyklar som förvaras där). 

• Nedmontering av fastskruvade gallerväggar mellan lägenhetsförråd och cykelförråd. 

• Iordningställande av ordinarie skyddsrumsdörr samt en stor och två små reservut-

gångar för gastät tillslutning. 

• Bortkoppling och tilltäppning av ordinarie fredsventilation samt montering och prov-

körning av särskild skyddsrumsventilation med fläktar och filter. 

• Utplacering av torrtoaletter, fyllning av vattentunnor samt städning (dammsugning).       

Styrelsens vidtagna åtgärder och lägesbedömning 

Styrelsen har satt sig in i skyddsrummens konstruktion och vilka åtgärder som krävs för 

att iordningställa dem samt genomfört städning och grovinventering av innehållet i de 

två skyddsrumsutrustningsförråden men saknar tillräcklig sakkunskap för att göra en 

djupare värdering av skyddsrummens status. Styrelsen har tagit kontakt med MSB om 

en ny tid för skyddsrumskontroll. En kontroll av skyddsrummen enligt MSB krav kan 

medföra att smärre reparationer behöver utföras och att komplettering av ev. saknad el-

ler för gammal utrustning måste ske (tidskrav 90 dagar). Skyddsrummen bedöms vara i 

för sin ålder gott skick. Inga inredningar som inte är lätt demonterbara eller byggnat-

ioner utöver originallösningen har utförts i skyddsrummen. Förmågan att inom 48 timmar 

genomföra iordningställandet av skyddsrummen beror i praktiken på om de boende i hu-

set är tillräckligt lojala och snabbt ställer upp för att utföra det arbete som krävs. För att 

spara tid kan innehållet i lägenhetsförråden först flyttas in i garaget till lediga ytor nära 

rätt trappuppgång och hiss. Att iordningställa skyddsrummens utgångar och ventilations-

system är svårare att utföra än att tömma förråden men manualer för detta finns.    

          

För brf Smyrna styrelse, Henrik Nerpin 

 
1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, f.d. Räddningsverket 

 


