
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, ….. personer 
 Ta reda på var släckredskap finns och att Ni kan hantera dessa 
 Placerar ljus och marschaller på säker plats 
 Rökning endast sker på angiven plats 
 Gångvägar, trappor och utrymningsvägar är skottade och sandade vintertid 
 Eventuella tillstånd för offentlig dans med mera är sökta 
 
 
SKADESTÅNDSBEGRÄNSADE ÅTGÄRDER VID BRAND 
 Utrym lokalen, uppsamlingsplats är:……………………………………......... 
 
 Larma SOS telefonnummer  112 

Ni befinner er: …………………………………………………….... 
 

 ………………………….…………………………………………..... 
 
Telefonnr:………………………XY-kodinat: ……………………... 
 

 
 Använd brandsläckare som finns: …………………………………….. 
 

  ……….……………………………. 
 
  ……….……………………………. 
 

 
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 
  
 
 
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 förhyrningen oavsett om han direkt eller 
indirekt är vållande. Hyresgästen svarar även för eventuella skador på eller stöld av inventarier som 
finns i lokalen. Nyckel skall väl förvaras och får ej utlånas till obehörig. Skadad eller förkommen nyckel 
ersätts med ……….. kronor. 
 
Vid frågor kontakta:……………………………. Tel:…………………… 
 
Undertecknad har tagit del av ovanstående information och förbinder sig att närvara vid hyrestillfället. 
 
……………………………… den……… 
 
 
Namn:…………………………………… Telefonnr:…………………………………. 
 
 
Adress…………………………………… Personnr:………………………………….. 
 

 
 

Föreningen är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund 
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och skyltarna tända.
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pumphuset vid parkeringen.
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Ågården, Sockerbruksvägen 8, Skivarp
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Vid nödutgågen i stora salen,
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Utanför köket.
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Tommy Jönsson             0730-857288
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Cecilia Svensson 0705-474717

Cia
Maskinskriven text




