
EGENKONTROLLSBLANKETT FÖR HÖGHUSBOLAG
Bostadsaktiebolag
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Fastighetens namn

Fastighetens adress

Namn på fastighetsägaren, innehavaren eller en behörig företrädare

Adress

E-postadress Telefon

I husbolaget finns
(st.) bostadlägenheter

Sida i
handboken

2
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6
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7 - 8
9
10
11
12
13
13

14 - 15
15

14 - 16

Bör 
åtgärdas

I ordning/
åtgärdad

Gäller inte 
fastigheten

Plats eller sak som granskas

En räddningsplan har utarbetats och den är uppdaterad
Alla invånare är medvetna om räddningsplanen
Underhåll av brandvarnare som kopplas till elnätet
Underhåll av utrustning för första släckning
Adressmärkningar
Guidetavla över området
Inga saker förvaras i trapphuset
Utrymningsvägar och utrymning av byggnaden
Rökventilation i trapphuset
Skyddsrum, dess utrustning och anordningar
Brandsäkerhet i byggnaden och dess omgivning
Brandsäkerhet i garage och täckta parkeringsplatser
Förvarning av kemikalier, bensin och flytgas
Rengöring av ventilationsanläggningar och -kanaler
Användarsäkerhet och underhåll av elapparater
Brandsäkerhet i bastun
Egen beredskap och tryggt boende

Kontakt-
information

Kontakt-
uppgifterna 
används 
endast av 
räddnings-
myndigheten

Tilläggsupp-
gifter

Till exempel tid-
tabeller för åtgär-
dande av brister 
som observerats

Underskrift

Räddnings-
myndigheten 
fyller i

Underskrift

Namnförtydligande och ställning i husbolaget

Returnering av blanketten
Fill i blanketten och klicka på ”Sänd blanketten”. Du kan också spara blanketten på din dator.
När du returnerar blanketten elektroniskt ska du lämna fältet för underskrift tomt.
Anmälan kan också skickas per post till Egentliga Finlands räddningsverk/riskhantering, Eriksgatan 35, 20100 Åbo. 
Ytterligare information fås på webbplatsen www.vspelastus.fi/sv/egenbrandsyn eller per telefon 02 263 3111, pelastuslaitos.riskienhallinta@turku.fi

____ /____ 20____

____ /____ 20____

Jag intygar att de uppgifter jag uppgett är riktiga

Egenkontrollsblanketten behandlades

Brandsyn

Räddningsmyndigheten

Myndighetens anteckningar

Ett protokoll från styrelse- eller bolagsmötet eller ett bestyrkt utdrag ur protokollet har bifogats.

Tilläggsupp-
gifter på ett 
skilt papper

genomförs ____ /____ 20____ genomförs inte, motivering

mailto:pelastuslaitos.riskienhallinta@turku.fi
http://www.vspelastus.fi/sv/egenbrandsyn
tuotanto1
Sticky Note
Sänd blanketten per e-post, klicka på knappen "Sänd blanketten".Välj först e-postprogram och klicka sedan OK.
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