
Bilaga  A  -  Anmälan  om  tillfällig  övernattning

Detta  är en underrättelse  om  tillfällig  övernattning.  Underrättelsen  medför  inget  godkännande

av lokalerna,  utan  är en information  till  räddningstjänsten  för  att tydliggöra  förutsättningarna

vid  en eventuell  räddningsinsats  i aktuella  lokaler.  Ansvaret  för  att övernattningsIokalen

uppfyller  gällande  krav  åvilar  arrangören/utliyraren.

Lokal  för  övernattning  ska  rippfylla  reglerna  i detta  PM

Tillfällig  övernattning

Övernattningslokalens  namn

Övemattningslokalens  adress Poshir.  ocli ort

Datum  och klockslag  för  övemattningen  (fr.o.m.  -  t.o.m.)

Antal  nätter

Antal  personer

Fimis  ett automatiskt  brandlarm  i övernaföiingslokalen

a  Ja a  Nej a  Vet ej

Arrangör/ansvarig

Anangör Telefommmmer

Ansvarig  på boendet T  elefomiutnrner

Ort Dahim

Inskickat  av

Ovanstående  uppgifter  insändes  till  räddningstjänsten  minst  5 dagar  innan

övernattningstillfället!

raddnirigsstab@rtos.se

(Skicka  e-post  med  mottagarbevis  för  att

säkerställa  att  inforrnationen  mottagits!)

Räddningstjänsten  Östra  Skaraborg

Majorsgatan  1

541 41 Skövde



Bilaga  B -  Checklista  -  kontroll  av brandskydd

Checklista  fylls  i av utsedd  brandvakt/brandskyddsansvarig.  Checklistan  ska  efter  genomförd

kontroll  finnas  ifylld  och  tillgänglig  hos ansvarig  arrangör.  På begäran  av räddningstjänsten

ska  checklistan  kunna  rippvisas.

Brandskyddsansvarig  ska  innan  övernattningen  kontrollera  nedanstående  punkter.

Ok Brist

1. Fungerande  släckutrustning  finns  på avsedda  platser  och i tillräcklig  omfattning. a a
2. Brandavskiljande  dörrar  fiingerar. a a

3. Utrymningsvägarna  är lätt  öppningsbara  utan  nyckel  eller  aruiat  redskap. a a

4. Utrymningsvägarna  är Ej blockerade. a a

5. Vägledande  markeringar  fungerar  (huvudbelysning  och  rfödbelysning)  och  finns

i ti&äcklig  omfattning.

a a

6. Brand-  och  utrymningslarm  (alteiwativt  brandvarnare  där  det är ok)  fiingerar.

Funktionstest  är genomfört.

a a

7. Ordningsregler  har  upprättats  och  efterlevs. a a

8. Övernattande  personer  har  fatt  information  om  ordningsregler  samt  vad  som

gäller  vid  brand  och/eller  utrymning.  hiformation  sker  därefter  fortlöpande  till

eventuellt  nytillkomna  gäster.

a .a

9. Larmmöjlighet  till  räddningstjänsten  via  telefon  finns. a a

lO.Sovsalar  är organiserade  på ett  lämpligt  sätt  med  avseende  på placering  av

sängplatser  (se förslag  i bild  nedan).

a a

I 1.Antal  övernattande  överensstämmer  med  lokalens/uhymmets  förutsättningar. a a

"1
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Bilaga  C -  Ordningsregler  vid  tillfällig  övernattning

Nedanstående  ordningsregler  bör  gälla  vid  den tillfälliga  övernattningen  för  att minska

sam'iolikheten  för  uppkomst  av  brand,  för  att  minska  konsekvenserna  vid  eventuell  brand  samt

för  att  rmderlätta  ritrymning.

*  Rökning  är förbjudet  inom  och  i anslutning  till  byggnaden,

*  Öppen  eld,  exempelvis  levande  1jus,  får  iiite  förekormna,

*  Matlagning,  kaffekokning  och  liknande  får  inte  förkomrna,

*  Varnn  elektronik,  såsom  plattänger  och locktänger,  får inte  hanteras  i närheten  av

brännbait  material.  (Observera  att  kontakten  ska  dras  ut  efter  användning!),

@ Kläder  och  dylikt  får  inte  hängas  på  lysarrnaturer,

*  Brandfarlig  vara  får  inte  hanteras  i lokalerna.

*  Utrymningsvägar  får  inte  blockeras.

*  Vägledande  markeringar  får  inte  övertäckas.

*  Brännbart  material  och  andra  lösa  föremål  (stolar,  bänkar,  kläder,  väskor  etc.)  får  under

inga  omständigheter  placeras  i utrymningsvägar,  som  t.ex.  trapplms  eller  korridorer,  då de

kan  hindra  en eventuell  utrymning,

*  Dörrar  till  trapphus  ska  vara  stängda  om  de inte  är uppställda  på magnet  kopplad  till

aritomatiskt  brandlarrn,

*  Sovplatser  ska  arrangeras  enligt  anvisning  i detta  PM,

*  Sopor  får  endast  placeras  i, för  detta,  avsedda  utrymmen,

@ Uppställning  av husvagnar,  containrar  etc. får  inte  ske inom  ett avstånd  på 8 m från

byggnaden,  samt  får  inte  ritgöra  hinder  för  räddnings-  eller  ambulansfordon.


