
foreningsgard
...

..
saker



foreningsgard



Utbildning Intyg

CertifieringBelöning

>

>

>



sakerforeningsgard.se



LEKTION 1  -  BRAND LEKTION 2  -  VATTEN LEKTION 3  -  INBROTT

LEKTION 4  -  JURIDIK LEKTION 5  -  DRIFT LEKTION 6  -  MÄNNISKOR



Denna förening placerade valborgsmässoelden på samma plats som 
alla tidigare år, bara det att denna gång blåste det åt föreningsgården 
till – med en uppbrunnen föreningsgård som resultat. 
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EXEMPELSIDA FRÅN LEKTION 1 - BRAND



• Kontrollera om det finns eldningsförbud på er ort. Notera
och anpassa er till aktuella vindförhållanden.

• Avstånd från byggnader, vegetation och annat brännbart:

Mindre eldar minst 25 meter
Större eldar 75 meter

• Ha släckredskap i närheten: Räfsor, spadar, vattenslang mm

• Kontrollera noga att all glöd är släckt innan platsen lämnas

• Efterkontroll efter några timmar.

MAJBRASA OCH 
VALBORGSMÄSSOELD

EXEMPELSIDA FRÅN LEKTION 1 - BRAND



Självstudier eller studiecirkel



SKADEFÖREBYGGANDE KRAV 

Föreningen har utsett en brandskyddsansvarig som ansvarar för att bedriva det systematiska brandskyddsarbetet.

Föreningen har rutiner / checklista för regelbunden egenkontroll av
- brandsläckningsutrustning - utrymningsvägar
- brandvarnare - eventuell nödbelysning
- utrymningsskyltar - eventuellt brandlarm
- eventuellt inbrottslarm - eventuell vattenfelsbrytare
- eventuella andra skyddsåtgärder

Styrelsen har sett över vad föreningen har försäkrat (se faktura och försäkringsbesked) och tagit 
ställning till om denna täcker föreningens försäkringsbehov och annars vidtagit åtgärder.

Föreningen har tillsyn av föreningsgården varje vecka. 

Föreningen har en plan / rutin för underhållet.

Föreningsgården har underhållsvärme på minst 15 grader i byggnader med vatten i ledningarna. 

Styrelsen känner till och har övervägt att sätta in skadeförebyggande åtgärder såsom:
- brandlarm - jordfelsbrytare - skydd under diskmaskin 
- inbrottslarm - överspänningsskydd    och slangbrottsventil
- vattenfelsbrytare - EIO/IN-eltest 

Föreningen har rutiner gällande fastighetsägaransvaret. Se Lektion 4, s. 14.

Föreningen använder sig av skriftliga hyresavtal 
vid korttids- och långtidsuthyrning. 

Föreningen lämnar skriftlig säkerhetsinformation 
inför varje uthyrning. Se Lektion 1, s. 24. 

Om föreningsgården aldrig 
hyrs ut, sätt ett kryss här   

Alla lektioner och test genomförts:  

1. Brand 2. Vatten 3. Inbrott 4. Juridik 5. Drift 6. Människor

Utbildningen har genomförts i följande form:

           Självstudier. Namn:  

           Studiecirkel. Deltagarförteckning: 

HÄRMED INTYGAS ATT: 



CERTIFIERAD!



Ökad kunskap!

Ökad säkerhet!

ÅSEDA HEMBYGDSFÖRENING
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SÄKER FÖRENINGSGÅRD

Sven-Ivar Svensson

2019-2021

... har efter genomförd webbutbildning tillgodogjort sig kunskaper om skadeförebyggande 

arbete inom föreningslivet och vet hur skador såsom brand, vatten, inbrott, olycksfall, ansvar, 

förmögenhetsbrott och rättskydd förebyggs i föreningen och föreningsgården. Föreningens 

styrelse har också intygat att åtgärder vidtagits som gör föreningen till en ”Säker föreningsgård”. 

Certifieringen är giltig tom 12 januari 2022. 

Jan Nordwall, generalsekreterare 

Sveriges Hembygdsförbund

Jan-Olof Ivarsson, Risk och Skadeförebygg 

Länsförsäkringar Halland 20% engångs- 
rabatt på premien

Belöning






