Förtydligande gällande Simbos agerande och de aktiva skyddsrummen:
I Simrishamns tätort finns 84 aktiva skyddsrum. Av dessa är 18 belägna i Simbos fastighetsbestånd.
Kravet från MSB är att skyddsrummen ska vara redo att tas i bruk inom 48 timmar i händelse av att
Sverige går in i höjd beredskap och det är fastighetsägarens ansvar att detta kan tillgodoses.
Måndagen den 28e februari fick Simbo direktivet av kommunledningen att inventera våra aktiva
skyddsrum för att kunna stå upp till MSBs krav.
Vid inventering tog vi beslutet att skyddsrummen måste tömmas för att att vi ska kunna tillgodose
kravet på att ha utrymmena brukbara inom angiven tidsram.
I steg två, dvs efter tömningen, kommer vi att se över den utrustning och dess funktionalitet som ska
finnas i skyddsrummen och komplettera vid behov.
På Simbo berör tömningen av de 18 skyddrumsförråden ca130 av våra hyresgäster och beslutet har
mötts av förståelse.
Övergripande syftet är ju att vid behov kunna ge skydd till våra hyresgäster och kommuninvånare.
Naturligtvis är vår förhoppning och önskan att vi aldrig ska behöva hamna i den fruktade situationen,
men som det ser ut nu finns en hotbild, det måste inte vara ett direkt angrepp på Sverige som
föranleder att skyddsrummen behöver användas för sitt egentliga syfte.
Oavsett, så kommer vi med största sannolikhet inte att använda skyddsrummen på det sätt vi hittills
gjort. Det troliga är att nuvarande hotbild finns finnas kvar över många år framöver.
Vi har därför börjat titta på andra förrådslösningar,och vi har även hjälpt de fåtal hyresgäster som
aviserat att de omgående haft behov av ett nytt förråd.
Preliminärt räknar vi med att kunna erbjuda nya förråd till berörda under april månad.
Har ni funderingar är ni välkomna att kontakta oss på info@simbo.nu.
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