
Trygga, kostnadsbesparande installationer och 
underhållsservice till nöjda bostadsrättsföreningar 

i Stockholm och Mälardalen sedan 1998.

De allra flesta lägenhetsinnehavare är bra 
på att sätta upp brandvarnare hemma. Men 
fastighetens övriga utrymmen då? 
Hur kan vi snabbt veta om det skulle börja 
brinna i källaren eller på vinden?

Henry Larsson är behörig ingenjör brandlarm 
hos Gullikssons El i Sollentuna. Han ser risker 
med att många föreningar i flerbostadshus för-
litar sig på medlemmarnas egna brandvarnare, 
men ofta förbiser möjligheten till brand- och ut-

rymningslarm i fastighetens övriga utrymmen. 
 – I princip allting som är elektriskt; fläktar, 
maskiner och elledningar innebär en förhöjd 
brandrisk, säger Henry. Det finns därför en risk 
att brand kan uppstå i till exempel tvätt-
maskiner, torktumlare eller ventilationssystem. 
Saker som finns i fastighetens gemensamma, 
ofta obevakade utrymmen som tvättstuga, 
vind, källare, garage och trapphus. 

Enligt Boverkets byggregler krävs inte generellt 
larm för brand och utrymning i flerbostadshus. 
En sådan installation görs på föreningens eget 
initiativ, men liksom i andra typer av fastigheter 
ser Gullikssons El ett behov av brandlarms-
installationer även i flerbostadshus.
Henry menar att ett korrekt utformat larm är 
en väl värd investering i säkerhet för boende i 
huset. 
– Allting handlar att bli varse om brandupp-
komst så tidigt som möjligt. Tänk om en brand 
skulle uppstå på natten, någonstans obevakat 
i huset? Med ett korrekt utformat brandlarm 
vinner man dyrbara minuter att agera. Brand-
kår kan larmas snabbare och man kan hinna 
med att utrymma fastigheten på ett snabbt 
och säkert sätt innan brand- och rökutveckling 
förvärras. Dessutom ökar brandkårens möjlig-
heter att kunna släcka snabbare och förhindra 
brand- och rökskador.

En brand som inte upptäcks i ett obevakat utrymme kan 
snabbt sprida sig och få förödande konsekvenser. 
Med ett godkänt brandlarm kan branden upptäckas i ett 
tidigt stadium.

Annons Brandlarm

om det brinner i huset”
– Hur vet vi om det brinner i källaren? Ett brandlarm som gör oss varse om brand 
i obevakade utrymmen kan vara avgörande för att undvika en katastrof.

Henry Larsson
Enhetsledare och behörig ingenjör brand-
larm, Gullikssons El:

– Allt handlar om att brand i fastig-
heten kan upptäckas i tid. 
Ett godkänt brandlarm kan visa sig 
vara en livräddande investering.

”Varje sekund räknas

Temaveckor brandlarm –
vi hjälper er till rätt lösning!

Brandlarmet består egentligen av två funktio-
ner; rökdetektorer och utrymningslarm.
Brandlarmet kan kopplas direkt till larmcen-
tral, men även till utvalda kontaktpersoner.

Utrymningslarmet aktiveras av rökdetektorn 
vid brand. Via ljud- och ljussignaler och även 
utrymningsskyltar uppmärksammas om brand 
och vägar ut.

En brandlarmslösning med rökdetetektorer 
och utrymninglarm anpassas efter fastighetens 
behov och utformning. 

Funderar föreningen på att investera i ett 
brandlarm? Vill ni veta mer? Kontakta oss.
Just nu erbjuder Gullikssons El kostnadsfri 
konsultation och förslag på brandlarms-
lösning för just er fastighet!

Erbjudandet gäller BRF inom 
Storstockholm t o m 18 dec 2020.
Gullikssons El är certifierad 
anläggarfirma brandlarm.

Fakta
Brandlarm

Erbjudande för BRF:

Kontakta oss om brandlarm och installation
Ring:  08-594 123 40

Maila Henry:  henry.larsson@gullikssonsel.se


