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HYRESAVTAL FÖR SÖDRA RÅDA BYGDEGÅRD 
med brand- och säkerhetsföreskrifter 

 

OBS!  Lokalen godkänd för högst 150 personer! 

Checklista Brand 

Checklistan skall vid varje uthyrning gås igenom, fyllas i och undertecknas av ansvarig hyrestagare. 

Planering (när ansvarig kommer till lokalen)            Ifylles med X 
Plan för utrymning finns?                 (Sitter i hallen vid ingången till stora salen)  

Brandsläckningsutrustning finns?   (Brandsläckare finns i nedre och övre hallen och 
vid scenen, brandfilt finns i köket invid ytterdörren) 

 

Uppsamlingsplats vid norra kyrkogårdsmuren?  

Utrymningsvägarnas placering kontrolleras innan lokalen öppnas för gäster?    

 

Utrymningsvägarna (kontrolleras innan lokalen öppnas för gäster)          Ifylles med X 
Upplåsta?  

Inget som blockerar vägen ut i det fria?  

  

 

Information till eventuella vakter (hyrestagarens ansvar)            Ifylles med X 
Var finns brandsläckningsutrustningen?  

Var finns utrymningsvägarna?  

Hur larmar vi?  

Var samlas samtliga vid brand?  

 

Övrigt (ifylles i förekommande fall)                                Ifylles med X 
Placera ljus och marschaller på säker plats!  

Rökning tillåten endast på angiven plats utanför entrén!  

Ramp, trappor och utrymningsvägar är skottade och sandade vintertid!  

Arrangemang som kräver tillstånd från myndighet är sökta!  

Brandfarliga varor får inte förvaras inom byggnaden!  

  

Räddningstjänsten Östra Skaraborg svarar på frågor på telefon: 0500-42 40 00 

 

 

Larmnummer vid brand är 112! 

      VÄND 
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Innan ni lämnar lokalen skall alla punkter på anslaget ”Hejsan hyresgäst” 
(sitter på köksskåp och insida entredörr) utföras             
 
 
 

Vid brand! 
Rädda (De som är i uppenbar fara) 
Larma (Räddningstjänsten via SOS 112) 
Varna (Övriga som hotas av branden) 
Släck (Branden om det är möjligt) 
 
 
Huvudansvarig är styrelsen för bygdegården 
Brandskyddsansvarig är styrelsen för bygdegården 
Fastighetsansvarig är styrelsen för bygdegården 
 
Kontaktperson är uthyrningsansvarig Lillemor Andersson, 076-764 32 62 
 
 
Det är var och ens skyldighet att känna till brandskyddsinformationen samt att informera tillfällig 
personal i samband med arbetsstart.  
 
 
Undertecknad har tagit del av ovanstående information och förbinder sig att närvara vid 
hyrestillfället. 

Arrangemang: 

 
 
Datum:_________________ 
 
______________________________________________ 
Ansvarig hyrestagare  Personnummer 
 
Adress:_____________________________________________ 
 
Telefonnummer:______________________ 
 
 
 
 
Hyresavtalet skall undertecknas och lämnas tillbaka i postlådan hos Lillemor Andersson i 
Vattenberg före arrangemanget 

 


