
            
  Föreningen är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund 

Säkerhetsinformation till hyresgäster 

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER – SE TILL ATT: 
 Utrymningsvägarna är markerade och upplåsta 

 Utrymningsvägarna inte blockeras med bord, stolar eller liknande 

 Informera era gäster om var utrymningsvägarna finns  

 Inte ta in fler personer än vad lokalerna är godkända för, dvs.  ________ personer  

 Ta reda på var släckredskap finns och att Ni kan hantera dessa  

 Placerar ljus, marschaller och fyrverkerier på säker plats  

 Rökning endast sker på angiven plats och att fimpar endast kastas på avsedd plats 

 Eventuella tillstånd för offentlig dans, fyrverkerier med mera är sökta  

 
SKADESTÅNDSBEGRÄNSADE ÅTGÄRDER VID BRAND 

 Utrym lokalen, uppsamlingsplats är på parkeringen vid vägen 

 Larma SOS telefonnummer 112 

Ni befinner er vid:   Börje Idrottsgård, Börje-Gränby 43 

Telefonnr:   018-36 90 57 

GPS-Koordinater:  WGS 84 (lat, lon): 

N 59° 52.796', E 17° 31.947' 
WGS 84 decimal (lat, lon): 
59.87993, 17.53244 
RT90: 
6641325, 1596726 
SWEREF99 TM: 
6640750, 641743 
 

 Använd brandsläckare som finns markerade på utrymningsplanen vid entrédörrarna 

 

ÖVERNATTNING I LOKALERNA 
Observera att lokalerna inte är avsedda för övernattning. Om övernattning ändå sker i lokalerna förbinder sig 
hyresgästen att följa Uppsala kommuns och brandförsvarets regler för tillfällig förläggning. 
 

INNAN NI LÄMNAR LOKALEN – SE TILL ATT: 
 Levande ljus är släckta 

 Spisar och hällar är avstängda 

 Vattenkranar och kran till diskmaskin är avstängda 

 Dörrar och fönster är stängda och låsta/reglade 

 Städning är utförd enligt instruktionerna och att inget skräp eller cigarettfimpar är slängda utomhus. 

 

SKADEGÖRELSE OCH STÖLD 
Hyresgästen förpliktigar sig också att väl vårda och aktsamt hantera lokalerna och dess inventarier samt låta 

avhjälpa eller ersätta skada som uppkommer under hyrestiden oavsett om han direkt eller indirekt är 

vållande. Hyresgästen svarar även för eventuella skador på eller stöld av inventarier som finns i lokalen. 

 

Vid frågor kontakta ____________________________________________tel: _____________________ 

 

Undertecknad har tagit del av ovanstående information och förbinder sig att följa instruktionerna samt att 

närvara vid hyrestillfället. 

 
 
………………………………………………. …………………………………………… 
Ort och datum    Hyresdatum 
 
 

………………………………………………. …………………………………………… 
Hyresgästens underskrift   Tel. Hyresgäst 


