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Insättes under flik 10 i boendepärmen

Säkerhetsfrågor
Under denna flik samlas all information om säkerhet inom vår förening.
Det kan handla om brandskydd, kemikalier, förvaring m.m.
Röbäckshus nr 3
Handlingsplan vid brand eller svårare olyckor
Lagen
Kap 2. Enskildes skyldigheter
Skyldighet att varna och tillkalla hjälp
§ 1. Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om brand eller om
olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller
för miljöns skull, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov
tillkalla hjälp. Detsamma gäller för den som får kännedom om det föreligger
en överhängande fara för brand eller en sådan olycka.
Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och
andra anläggningar.
§ 2. Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar
skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för
livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till
följd av brand.
Förebyggande åtgärder
Varje lägenhet, samlindslokal och tvättstuga bör vara försedda med brandsläckare (pulver 6 kg) för att kunna släcka enklare bränder.
Släckarna skall skötas enligt fastställt schema.
Alternativet till släckare är slang med passande koppling till vattenkran i
tvättställ eller kök.
Styrelsen bör löpande informera boende om förebyggande åtgärder för att
förhindra olycksfall och brand i hemmen.
Styrelsens ansvar
Styrelsen skall hålla sig informerad om denna handlingsplan och tillse att
uppdatering sker vid förändringar av samhällets krav, vid lagändringar och
efter vunna erfarenheter.
Styrelsens ledamöter skall skaffa sig sådana kunskaper att de kan leda
räddningsarbetet i ett inledningsskede.
Även i efterkommande krisarbete skall styrelsen medverka.
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Omedelbara åtgärder!
Var brinner det? Vad har hänt?
Det är viktigt att förkorta tiden som åtgår för att lokalisera
branden/olyckan
Varna – tillkalla hjälp!
Finns flera personer på plats så fördela arbetet så att inte alla gör samma sak.
Rädda direkt hotade personer!
Det gäller personer som befinner sig i brandrummet/olyckplatsen eller i direkt
närhet.
Släck den lilla branden!
Gör en snabb bedömning om branden enkelt kan släckas direkt med befintliga
brandredskap. Använd sunt förnuft!
Stäng in den stora branden!
Finns det möjlighet att stänga dörrar för att begränsa branden utförs den
åtgärden så tidigt som möjligt.
Larma SOS tel. 112!
Tveka inte att larma om minsta osäkerhet råder om branden går att släcka
med egen kraft. Uppge tydligt namn och adress och svara på frågor som
ställs.
Varna och ordna ev. evakuering!
Varna alla boende i brandens närhet, evakuera, och håll boende på behörigt
avstånd tills branden är under kontroll.
Möt brandkåren!
Avdela en person som möter brandkåren och informerar om
branden, våning, lägenhet, närmaste väg, finns personer kvar, finns risker,
gasflaskor elmatning, brandpost, vad är utfört
Uppsamlingsplats!
För dem som drabbats av branden till en uppsamlingsplats, samlingslokal och
kontrollera att alla finns där.
Ingen får saknas!
Fortsatt arbete!
Är branden av måttlig karaktär och brandkåren har branden under kontroll kan
det praktiska ta vid.
Kontakta försäkringsbolagen.
Informera och påbörja arbetet med det praktiska:
# boendet
# påverkan på de närmast boende, kan man bo kvar?
# särskild hjälp till boende
Är branden omfattande och människor har skadats organiseras en krisgrupp.
Ring jourhavande präst tel. 112
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