
 
Styrelsen  Grillning på Marconi Park lördag den 22 juni 2013 

 

Nu när sommaren är här så är det många som också tar fram sina grillar för att laga sin mat 

utomhus, vilket även kräver ett stort ansvar för den som grillar. För allas trevnad så har vi i 

Brf Transistorn, tillsammans med Brf Radiovågen, tagit fram en del punkter som man bör 

tänka på och några saker man bör undvika vid grillning. Vid frågor, kontakta gärna styrelsen, 

och tänk på att säkerheten går först. 

 

Grillning på balkong 

På balkong är det enbart tillåtet att grilla med elgrill. Tänk på att även en elgrill kan bli 

mycket varm så att det inte hänger textilier i närheten som kan antända. 

Grillning på altan 

Utöver elgrill är det även tillåtet att grilla med kol och gasol på altanen, så länge man har 

grillen på stenplattorna, alternativt utanför häcken. Grillning på trädäcket är förbjuden. 

Grillen bör även placeras så långt ifrån huset som möjligt. Förvaring av Gasol måste göras på 

ett, enligt föreskrifterna, säkert sätt. 

Grillning på gården 

För grillning på gården rekommenderar styrelsen att man gör detta på boule-banan.  

 

För alla som grillar med kol 

Engångsgrillar bör aldrig användas. 

Vid antändning av grillen bör inte tändvätska användas, då detta ökar risken för flammor. 

Det ger även en frän doft, vilket även ger negativ smak till din mat, och är giftigt för både dig 

och miljön. Vi rekommenderar istället att man använder eltändare, skorstenständare eller 

tändkuber, vilket ger en bättre grillning och ökar säkerheten då du får mer kontroll över 

elden om den skulle behöva kvävas. 

Brandsläckare bör alltid finnas tillgänglig, vilket även gäller oavsett man grillar eller inte, och 

är extra viktigt för de som grillar på altanen. 

Det är EXTREMT viktigt att du som grillar med kol ser till att alla kolrester är helt släckta 

innan du är klar, vilket kan ta många timmar innan kolen har svalnat helt och inte längre är 

en brandrisk. Om du har möjlighet är det bästa att lägga ett lock på och stänga alla ventiler 

för att ta död på kolet. Ett vanligt misstag är att man tror att det är helt släckt när man inte 

ser glöd, men med hjälp av syre så kan den minsta gnista ta fyr igen. Vänta därför några 

timmar till efter att du tror att det är klart för allas säkerhet. Under tiden som kolen släcks 

skall grillen stå utomhus och med avstånd från saker som kan fatta eld, och får absolut inte 

ställas i ett sophus, trapphus eller förråd. 


