
Efter en genomgång av fastigheten Käpplunda Gärde år 2020 framkom en rad 

brister kring brandsäkerheten. Skövde kommun har genomfört ett antal 

omedelbara åtgärder och tagit fram en handlingsplan för att fortsatt arbeta med 

att få fastigheten i lämpligt skick.

Det är viktigt att du som bor här känner dig trygg med vårt arbete och att du känner 

till vilka steg som måste vidtas. Därför vill vi informera dig om hur vi ska göra för att 

komma tillrätta med de brister som vi har upptäckt.  

Bakgrund 

Fastigheten byggdes 1988 i enlighet med de brandsäkerhetsföreskrifter som gällde 

då. Med tiden så har kraven på fastigheten förändrats, vilket har medfört att det nu 

finns ett antal brister sett till de krav som ställs idag. Detta beror bland annat på att 

fastigheten med tiden genomgått en del förändringar som inte alltid varit i linje med 

brandsäkerhetskraven som har ställts. Bland annat har sladdar och rör dragits och 

balkonger har glasats in, för att bara att nämna ett par saker som bidrar till det 

brandskyddsarbete som vi behöver utföra.  

Vad är problemet och vad gjorts för att åtgärda det?  

Skövde kommun har under arbetet med att kontrollera sina olika fastigheters 

brandsäkerhet hittat en del brister i det här huset som du bor i. Det innebär att 

säkerheten inte lever upp till de krav som ställs och detta måste åtgärdas snarast. 

Sedan det här problemet upptäcktes har en del omedelbara saker gjorts, bland 

annat; 

• Installation av manuella larmknappar i kombination med befintligt automatlarm.  

• Komplettering med släckutrustning på varje våningsplan.  

• Komplettering med nödutrymningsskyltar. 

• Räddningstjänsten har informerats om läget.  

• Personalen i huset kommer att få en kompletterande utbildning så att de 

ökar sin kunskap i att utrymma byggnaden om något skulle hända utifrån de 

förutsättningar som nu råder. 

 



Utöver de här åtgärderna så kommer vi framöver att fortsätta arbeta med att 

förbättra brandsäkerheten i huset. Detta är ett arbete som behöver göras på lång 

sikt, men som vi påbörjar omedelbart. 

Vad innebär det här för dig som hyresgäst? 

Du som hyresgäst kommer att kunna bo kvar i huset under tiden som vi åtgärdar 

bristerna i brandsäkerheten. Var alltid noga med att förebygga så att något inte 

händer genom att vara varsam med hantering av brandfarliga saker såsom ljus, 

cigaretter och spisar. På så sätt hjälps vi åt att skydda byggnaden och varandra från 

brand. Förvara inte stora mängder brandfarligt material i förråd och på balkonger om 

det går att undvika. 

Vi arbetar så snabbt vi kan med att få ordning på det som idag behöver åtgärdas.  

Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss för mer information.  

 

Kontakt 

Hans Björkblom, fastighetschef Skövde kommun 

0500 – 49 80 88 

hans.bjorkblom@skovde.se@skovde.se 

Pär Bladh, fastighetsingenjör, Skövde kommun 

0500- 49 80 03 

par.bladh@skovde.se 


