
SÄKERHETSINFORMATION TILL HYRESGÄSTER

Det är fastighetsägaren och hyresgästen som gemensamt ansvarar att skydda fastigheten och 
dess besökare mot brand och olyckor. Hyresgästen svarar också för att en person som ansvarar 
för brandsäkerheten under den tid som lokalen hyrs utses.

 

BRANDSKYDDSANSVARIG 
Brandskyddsansvarig under uthyrningen: ...............................................................................................

KONTAKTPERSON FÖR UTHYRNING
Vid frågor kontakta: .............................................................................  Tel: ................................................

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER  
Hyresgäst och brandskyddsansvarig under uthyrning ansvarar för att:

- Utrymningsvägarna är markerade, upplåsta och ni känner till var de finns och hur de öppnas

- Utrymningsvägar, trappor och ytterdörrar inte blockeras med bord, stolar eller saker

- Informera era gäster om var utrymningsvägarna finns

- Inte ta in fler personer än vad lokalerna är godkända för:
 

Lokal / Verksamhet / Möblering:  ...................................................... Godkänt antal: ........................

Lokal / Verksamhet / Möblering:  ...................................................... Godkänt antal: ........................

Lokal / Verksamhet / Möblering:  ...................................................... Godkänt antal: ........................

Lokal / Verksamhet / Möblering:  ...................................................... Godkänt antal: ........................

Lokal / Verksamhet / Möblering:  ...................................................... Godkänt antal: ........................

Lokal / Verksamhet / Möblering:  ...................................................... Godkänt antal: ........................

Lokal / Verksamhet / Möblering:  ...................................................... Godkänt antal: ........................

Lokal / Verksamhet / Möblering:  ...................................................... Godkänt antal: ........................

- Ta reda på var släckredskap finns och att ni kan hantera dessa

- Placerar ljus, marschaller och fyrverkerier på säker plats

- Inga element eller lampor får övertäcktas 
- Rökning endast sker på angiven plats: ....................................................................................................

- Gångvägar, trappor och utrymningsvägar är skottade och sandade vintertid

- Eventuella tillstånd för offentlig dans, fyrverkerier med mera är sökta 

 
EFTER UTHYRNING - INNAN NI LÄMNAR LOKALEN 
- Levande ljus är släckta 

- Spisar, hällar, kaffebryggare och diskmaskin är avstängda

- Vattenkranar och kran till diskmaskin är avstängda

- Sopor utburna till sopkärl. 

- Dörrar och fönster är stängda och låsta/reglade

- Larmet är tillkopplat

- Alla utrymningsvägar är låsta
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OM DET BÖRJAR BRINNA
RÄDDA  - Vid brand i kläder/person se till att snabbt få ner personen på golvet. Släck   
     elden genom att slänga en brandfilt alternativt filt  av naturmaterial (ej fleece)  
    över personen och täta till mot kroppen från huvudet och neråt. 

    Förbandslåda finns: ......................................................................................................... 

VARNA   - Om hela fastigheten ännu inte är utrymd. Utrym och stäng om möjligt dörren  
     till rummet där det brinner. Varna alla som hotas av branden. Kryp under röken.  

     Uppsamlingsplats: ......................................................................................................... 

LARMA   - Larma alltid! Ring SOS på telefonnummer 112. Svara på operatörens frågor om  
     vad som har inträffat, mm.  

     Ni befinner er: ................................................................................................................. 

         Koordinat: ......................................................... Telefonnummer: ................................ 

 
SLÄCK    - Många bränder kan släckas innan brandkåren hinner komma. Fastigheten är   
          utrustad med följande släckredskap: 

  Lokal / Placering:  ............................................. Släckredskap: .......................................

  Lokal / Placering:  ............................................. Släckredskap: .......................................

  Lokal / Placering:  ............................................. Släckredskap: .......................................

  Lokal / Placering:  ............................................. Släckredskap: .......................................

  Lokal / Placering:  ............................................. Släckredskap: .......................................

  Lokal / Placering:  ............................................. Släckredskap: .......................................

  Lokal / Placering:  ............................................. Släckredskap: .......................................

 
BRANDSKYDDSREGLER  
Jag har även tagit del av föreningens brandskyddsregler                  Ja                   Nej

SKADEGÖRELSE OCH STÖLD
Hyresgästen förpliktigar sig också att väl vårda och aktsamt hantera lokalerna och dess inventa-
rier samt låta avhjälpa eller ersätta skada som uppkommer under förhyrningen oavsett om hen 
direkt eller indirekt är vållande. Hyresgästen svarar även för eventuella skador på eller stöld av 
inventarier som finns i lokalen. Nyckel skall väl förvaras och får ej utlånas till obehörig. Skadad 
eller förkommen nyckel ersätts med ………................ kronor. 
 

SIGNATUR
Undertecknad har tagit del av ovanstående information och förbinder sig att närvara vid hyrestillfället: 

År ............... Månad ................ Dag ....................

Signatur: ……………………………………. Namn: .………….................…………………..…..

Telefonnr: …………………………………. .  E-post: ……………………………………………

Adress: ……………………………………… Personnr: ……………………..........................…....
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