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Allmänt

Felanmälan

Är något fel i ditt hus? Gör isåfall en Felanmälan till Akademiska Hus, enklast via Internet. Ange 

även eventuellt rumsnummer då du gör felanmälan. Rumsnumret finns angivet på dörrpost. Vid 

akuta fel utanför ordinarie arbetstid (mån-fred 07.30-16.00) kan du ringa journummer 070/510 10 

02.

Låsning

IKSU är försett med ett tidsstyrt centralt låssystem. Utöver ordinarie kontorstid krävs passerkort 

med kod för tillträde. Vid

utgång genom låsta dörrar, tryck på knapp med nyckelsymbol placerad intill dörren.

Brandskydd och säkerhet

Brand

Brandlarm (signal ljuder) är installerat i byggnaden och larmet går direkt till räddningstjänst och 

112.

Om brandlarmet går, utrym huset enligt uppsatta skyltar och utrymningsplaner. Branddörrar 
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uppställda med magneter stängs automatiskt vid larm, för att förhindra brand- och rökspridning.

Kom ihåg!

-Rädda

-Larma

-Varna

-Släck

Brandsektionerade dörrar i korridorer och mot utrymningsvägar som ej är uppställda med 

magneter kopplade till brandlarmet ska alltid hållas stängda för att förhindra brand- och 

rökspridning.

Brandfarlig utrustning

Installation av brandfarlig utrustning eller uppställning av gasflaskor med brandfarliga gaser får 

först ske efter kontakt med Akademiska Hus, som i sin tur har anmälningsplikt till brandförsvaret.

Som brukare ansvarar du för att gasflaskor skyltas och brandsläckningsutrustning som krävs för 

verksamheten anskaffas.

Person- och hisslarm

Möjlighet att skicka nödsignal finns i hissar, handikapptoaletter och vilrum. När tryckknappen hålls 

in ljuder en signal utanför dörren och larm går till Akademiska Hus. Efter ordinarie arbetstid går 

larm till jourpersonal eller väktare. För hissar finns dessutom larmtelefon med talkommunikation 

installerad.

Larm från hissar återställs av driftpersonal.

Bevakning

Tänk på att låsa ditt rum när det är tomt, och att inte förvara stöldbegärliga saker i rummet.

Nattetid bevakas byggnaden av väktare.

Om du ser personer som du inte känner, fråga vem det är och vad de gör i lokalerna. Var beredd att 
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legitimera dig om du vistas i lokalerna.
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