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Säkerhetsinformation till hyresgäster. 
 

Förebyggande åtgärder – se till att… 

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

❑ Utrymningsvägarna, 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, 150 i stora salen och 35 i lilla salen 

❑ 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 utomhus och fimpar läggs i avsedda kärl 

❑ Gångvägar, trappor och utrymningsvägar är skottade och sandade vintertid 

❑ Eventuella tillstånd för offentlig dans, fyrverkerier, våreldar, med mera är sökta 

❑ Brandvarnare i stora salen är sammankopplad med en brandvarnare på 2:a våning 

❑ Dag innan helgdag samt fredag och lördag skall musiken vara tyst senast 01.00 samt tyst i lokalen 02.00. 

❑ Övriga dagar skall det vara tyst i lokalen senast 23.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innan ni lämnar lokalen 

❑ Levande ljus är släckta 

❑ Spisar, hällar, kaffebryggare, diskmaskin och ugn är avstängda 

❑ Vattenkranar och kran till diskmaskin och ugn är avstängda 

❑ Dörrar och fönster är stängda och låsta/reglade 

❑ Ta med era sopor 

❑ Stäng av vattnet vid köksentrén 

❑ Det skall städas utvändigt på kvällen- annars debiteras avgift på 1500kr 

 

Skadegörelse och stöld 

Hyresgästen förpliktigar sig också att väl vårda och aktsamt hantera lokalerna och dess inventarier samt 

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. 

Nyckeln skall förvaras och får ej utlånas till obehörig. Skadad eller förkommen nyckel ersätts med 500kr. 

 

Vid frågor under uthyrningen kontakta:_________________________Tel________________ 

 

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

hyrestillfället. 
 

_____________________den____________ 

 

Namn:________________________________________Personnr:______________________ 

 

Adress:_______________________________________Telefonnr:______________________ 

Skadebegränsande åtgärder vid brand 

 

❑ RÄDDA - Utrym lokalen, uppsamlingsplats är FRAMSIDAN 

 

❑ LARMA - Ring SOS telefonnummer 112 

                        Ni befinner er: GRIMETONS BYGDEGÅRD 

                        Telefonnr: 0340-674151 Koordinat:……………………. 

 

❑ SLÄCK - Använd brandsläckare och brandpost som finns:  

  ENL. UTRYMNINGSKARTA 
 


