
• 
Myndigheten för 
samhällsskydd 
och beredskap 

Datum 
2021-09-22 

Brf Doktorn 

Diarienr 1 (2) 
Skr 123705-6-2021 

Enheten för befolkningsskydd 
010 240 55 22 
skyddsrum@msb.se 

Doktor Widerströms gata 50 D 
1 29 54 Hägersten 

Information om utförd skyddsrumstillsyn 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför just nu en inventering av 
Svergies skyddsrums bestånd. Med anledning av denna inventering har MSB den 
2021-07-27 utfört tillsyn i det skyddsrum som finns i er fastighet. 

Syftet med tillsynen är att ge MSB en uppfattning om skyddsrummens nuvarande 
skyddsförmåga, om det är påkallat att tidigarelägga en fullständig kontroll av det aktuella 
skyddsrummet samt för att uppdatera grundläggande uppgifter i skyddsrumsregistret. MSB 
kommer i detta skede inte att rikta några krav på åtgärder mot er i er roll som 
fastighetsägare för de brister som eventuellt har upptäckts. 

Tillsynen fråntar er dock inte underhållsansvaret enligt Lag (2006:545) om skyddsrum. 
På https://www.msb.se/s1..7ddsrum finns information för dig som vill veta mer om hur
man underhåller sitt skyddsrum. 

Uppgifter från genomförd skyddsrumstillsyn 

Skydds rumsnummer 
Fastighetsbeteckning 
Gatuadress vid ingången 
Kommun 

Kontrollant 

123705-6 

Solfjädern 1 

Dr Widerströms Gata 36 

Stockholm 
Hans Carlson 

Resultatet från tillsynen redovisas på sidan 2. Frågor om resultatet besvaras i första hand 
av den kontrollant som genomfört tillsynen. 

Mikael Hallden 
Enheten för befolkningsskydd 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: 
651 81 Karlstad 

Telefon: 0771-240 240 
Fax: 010-240 56 00 

registrator@msb.se 
www.msb.se 

Org.nr: 202100-5984 





• 
Myndigheten för 
samhällsskydd 
och beredskap 

Datum 
2021-09-22 

Brf Doktorn 

Diarienr 1 [2) 
Skr 123706-1-2021 

Enheten för befolkningsskydd 
010 240 55 22 
skyddsrum@msb.se 

Doktor Widerströms gata 50 D 
129 54 Hägersten 

Information om utförd skyddsrumstillsyn 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (11SB) genomför just nu en inventering av 
Svergies skyddsrumsbestånd. Med anledning av denna inventering har 1v1SB den 

2021-07-27 utfört tillsyn i det slqrddsrum som finns i er fastighet. 

Syftet med tillsynen är att ge MSB en uppfattning om skyddsrummens nuvarande 
skyddsförmåga, om det är påkallat att tidigarelägga en fullständig kontroll av det aktuella 
skyddsrummet samt för att uppdatera grundläggande uppgifter i skyddsrumsregistret. MSB 
kommer i detta skede inte att rikta några krav på åtgärder mot er i er roll som 
fastighetsägare för de brister som eventuellt har upptäckts. 

Tillsynen fråntar er dock inte underhållsaosvaret enligt Lag (2006:545) om skyddsrum. 
På https://www.msb.sc/skyddsrum finns information för dig som vill veta mer om hur 

man underhåller sitt skyddsrum. 

Uppgifter från genomförd skyddsrumstillsyn 

Skyddsrumsnummer 

Fastighets beteckning 

Gatuadress vid ingången 

Kommun 

Kontrollant 

123706-1 

Solfjädern 1 

Dr Widerströms Gata 50 

Stockholm 
Hans Carlson 

Resultatet från tillsynen redovisas på sidan 2. Frågor om resultatet besvaras i första hand 
av den kontrollant som genomfört tillsynen. 

Mikael Hallden 
Enheten för befolkningsskydd 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: 
651 81 Karlstad 

Telefon: 0771-240 240 
Fax: 010-240 56 00 

registrator@msb.se 
www.msb.se 

Org.nr: 202100-5984 





• 
Myndigheten för 
samhöllsskydd 
och beredskap 

Datum 
2021--09-22 

Brf Doktorn 

Diarienr 1 (2) 
Skr 123704-0-2021 

Enheten för befolkningsskydd 
010 240 55 22 
skyddsrum@msb.se 

Doktor Widerströms gata 50 D 
129 54 Hägersten 

Information om utförd skyddsrumstillsyn 

Myndigheten för sarnhällsskydd och beredskap (MSB) genomför just nu en inventering av 
Svergies skyddsrumsbestånd. Med anledning av denna inventering har MSB den 
2021-07-27 utfört tillsyn i det sk·yddsrum som finns i er fastighet. 

Syftet med tillsynen är att ge MSB en uppfattning om skyddsrummens nuvarande 
skyddsförmåga, om det är påkallat att tidigarelägga en fullständig kontroll a'ir det aktuella 
skyddsrummet samt för att uppdatera grundläggande uppgifter i skyddsrumsrcgi.stret. MSB 
kommer i detta skede inte att rikta några krav på åtgärder mot er i er roll som 
fastighetsägare för de brister som eventuellt har upptäckts. 

Tillsynen fråntar er dock inte underhållsansvaret enligt Lag (2006:545) om skyddsrum. 
På https://www.msb.scbkyddsrum finns information för dig som vill veta mer om hur 
man underhåller sitt skyddsrum. 

Uppgifter från genomförd skyddsrumstillsyn 

Skyddsrumsnummer 

Fastighetsbeteckning 

Gatuadress vid ingången 

Kommun 

Kontrollant 

123704-0 

Solfjädern 1 

Dr Widerströms Gata 26 

Stockholm 
Hans Carlson 

Resultatet från tillsynen redovisas på sidan 2. Frågor om resultatet besvaras i första hand 
aY den kontrollant som genomfört tillsynen. 

Mikael Hallden 
Enheten för befolkningss.b..l7dd 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: 
651 81 Karlstad 

Telefon: 0771-240 240 
Fax: 010-240 56 00 

registrator@msb.se 
www.msb.se 

Org.nr: 202100-5984 





• 
Myndigheten för 
samhöllsskydd 
och beredskap 

Datum 
2021-09-22 

Brf Doktorn 

Diarienr 1 (2) 
Skr 123703-5-2021 

Enheten för befolkningsskydd 
010 240 55 22 
skyddsrum@msb.se 

Doktor Widerströms gata 50 D 
129 54 Högersten 

Information om utförd skyddsrumstillsyn 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför just nu en inventering av 
Svergies skyddsrumsbestånd. Med anledning av denna inventering har MSB den 
2021-07-27 utfört tillsyn i det skyddsrum som finns i er fastighet. 

Syftet med tillsynen är att ge MSB en uppfattning om skyddsrummens nuvarande 
skyddsförmåga, om det är påkallat att tidigarelägga en fullständig kontroll av det aktuella 
skyddsrummet samt för att uppdatera grundläggande uppgifter i skyddsrurnsregistret. MSB 
kommer i detta skede inte att rikta några krav på åtgärder mot er i er roll som 
fastighetsägare för de brister som eventuellt har upptäckts. 

Tillsynen fråntar er dock inte underhållsansvaret enligt Lag (2006:545) om skyddsrum. 
På https://www.msb.se/skyddsrum finns information för dig som vill veta mer om hur 
man underhåller sitt skyddsrwn. 

Uppgifter från genomförd skyddsrumstillsyn 

Skydds rumsnummer 
Fastighetsbeteckning 
Gatuadress vid ingången 
Kommun 

Kontrollant 

123703-5 

Solfjädern 1 

Dr Widerströms Gata 16 

Stockholm 
Hans Carlson 

Resultatet från tillsynen redovisas på sidan 2. Frågor om resultatet besvaras i första hand 
av den kontrollant som genomfört tillsynen. 

Mikael Hallden 
Enheten för befolkningsskydd 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: 
651 81 Karlstad 

Telefon: 0771-240 240 
Fax: 010-240 56 00 

registrator@msb.se 
www.msb.se 

Org.nr: 202100-5984 





• 
Myndigheten för 
samhällsskydd 
och beredskap 

Datum 
2021-09-22 

Brf Doktorn 

Diarienr l (2)
Skr 123701-4-2021 

Enheten för befolkningsskydd 
010 240 55 22 
skyddsrum@msb.se 

Doktor Widerströms gata 50 D 
129 54 Högersten 

Information om utförd skyddsrumstillsyn 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför just nu en inventering av 
Svergies skyddsrumsbestånd. Med anledning av denna inventering har MSB den 
2021-07-27 utfört tillsyn i det skyddsrum som finns i er fastighet. 

Syftet med tillsynen är att ge MSB en uppfattning om skyddsrummens nuvarande 
skyddsförmåga, om det är påkallat att tidigarelägga en fullständig kontroll av det aktuella 
skyddsrummet samt för att uppdatera grundläggande uppgifter i skyddsrumsregistret. MSB 
kommer i detta skede inte att rikta några krav på åtgärder mot er i er roll som 
fastighetsägare för de brister som eventuellt har upptäckts. 

Tillsynen fråntar er dock inte underhållsansvaret enligt Lag (2006:545) om skyddsrum. 
På https://www.msb.se/skrddsrum finns information för dig som vill veta mer om hur 
man underhåller sitt skyddsrum. 

Uppgifter från genomförd skyddsrumstillsyn 

Skyddsrums nummer 

Fastighetsbeteckning 

Gatuadress vid ingången 

Kommun 

Kontrollant 

123701-4 

Solfjädern 1 

Dr Widerströms Gata 4 

Stockholm 
Hans Carlson 

Resultatet från tillsynen redovisas på sidan 2. Frågor om resultatet besvaras i första hand 
av den kontrollant som genomfört tillsynen. 

!vlikael Hallden
Enheten för befolkningsskydd

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: 
651 81 Karlstad 

Telefon: 0771-240 240 
Fax: 010-240 56 00 

registrator@msb.se 
www.msb.se 

Org.nr: 202100-5984 



Resultat från genomförd skyddsrumstillsyn 

Skyddsrumsnummer 123701-4 

2021-07-27 Datum för skyddsrumstillsyn 

1. Angiven fastighet är bebyggd.

2. Angivet skyddsrum finns.

3. Skyddsrumsskylt finns uppsatt vid skyddsrummets ingång.

4. Det är möjligt att iordningställa skyddsrummet inom två dygn.

5. Kringbyggda skyddsdörrar finns.

6. Alla inte kringbyggda skyddsdörrar hänger på sina gångjärn.

7. Skjutbart väggelement finns.

8. Minst en reservutgång finns.

9. Reservutgång är förbyggd på utsidan.

10. Förstärkning med stålbalkar/pelare i skyddsrummet finns.

11. Det finns gravt rostiga ingjutningsgods/ståldetaljer.

12. Det finns omfattande fuktskador på insida stomme.

13. Håltagning utan igensättning finns i omslutande stomme.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: 
651 81 Karlstad 

Telefon: 0771-240 240 
Fax: 010-240 56 00 

registrator@msb.se 
www.msb.se 

2(2) 
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Org .nr: 202100-5984 


