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Grillning i Brf Kronhjulet
I Brf Kronhjulet är det tillåtet att grilla med gasol och elgrill förutsatt att man följer nedanstående tips
och regler/lagar som råder.

OBS! Användning av kolgrill är förbjudet på balkongerna.

Att tänka på när du grillar:
-

-

Rengör gallret innan du grillar: Röken och oset från en grill kan störa dina grannar. Det är fett
och övriga rester på gallret som är den största orsaken till att det osar/ryker, se därför till att ha
rengjort gallret innan du grillar.
Grillning tillåtet mellan 08.00-22.00.
Grillen ska vara CE-märkt
Ha grillen på avstånd, en tumregel är minst 60 cm, från antändligt material så som t.ex husfasad,
möbler och växter.
Kontrollera att du har en hemförsäkring med tillägg för bostadsrätt.

Förvara gasol hemma:
-

Inomhus i lägenhet får man endast förvara max 2 st gasolbehållare med mindre än 5 liter
vardera (motsvarar 2 små blå gasolflaskor).
På balkong får behållarstorlek P11 (Max 30 liter) förvaras, inglasad balkong räknas som inomhus,
dvs 2 st behållare med mindre än 5 liter gasol vardera
Det är förbjudet att förvara gasolflaskor i källare, på vindar och i flerbilsgarage.
Gasolbehållare måste förvaras i ett ventilerat utrymme, exempelvis i förråd skilt från bostaden, i
eget garage eller på icke inglasad balkong.
I en bostad får endast gasol som täcker det egna behovet förvaras, dvs. en gasolbehållare för
förbrukning och en i reserv. Tänk på att de ska förvaras stående, annars fungerar inte
säkerhetsventilen som den ska.
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Checklista – Grilla med gasolgrill:
-

Kolla slangen från regulatorn till grillen. Böj på den. Om det finns sprickbildningar, byt!
Använd aldrig vatten för att släcka en eld som uppstår i en gasolgrill. Ha en brandsläckare
(Pulver) nära tillhands.
Håll grillen ren från fett. Fett kan antändas om det ansamlas för mycket.
Klä inte den utdragbara bottenbrickan med folie. Detta kan hindra fett och matrester från att
rinna ner i dropplådan och det ökar risken för brand.
Tänk på att när du grillat klart stänga av kranen till gasbehållaren innan du stänger av brännarna,
detta för att ingen gas ska förvaras i slangen eller riskera att läcka ut.
Det är bra om du använder en handske vid gasolgrillning. Skulle det börja brinna är det viktigt att
du kan komma åt ventilen och stänga av den.
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