
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Information till dig som hyr lokal  

BRANDSKYDD



    DU SOM HYR LOKAL HAR  
           OCKSÅ ETT ANSVAR

Den som äger byggnaden, men 
också den som hyr en lokal för t ex 
ett idrottsarrangemang,  en fest etc, är 
enligt lagen ( lagen 2003:778,  2 kap 2§) 
om skydd mot olyckor ansvariga för 
brandskyddet. 

Du som använder lokalen är den som 
ska se till att verksamheten sker på ett 
säkert sätt, t ex genom att utrymnings-
vägar inte blockeras.

När du bokar lokal hör efter vad som 
gäller for din lokal. Finns det t ex 
brandlarm? Hur fungerar det? Var finns 
närmaste telefon så att du kan ringa 
112? Hur många personer får vistas i 
lokalen samtidigt?

När du kommer till lokalen bör du  
gå igenom lokalen så att du vet var 
släckutrustningen finns och hur den 
fungerar. Du ska kontrollera att utrym-
ningsvägarna inte är spärrade och att 
det finns en plats utanför huset där ni 
kan samlas. Anlagda bränder är inte 
ovanliga och vissa arrangemang kan dra 
till sig objudna gäster eller bråkstakar. 

          UPPLYS DE ANDRA

Du som hyr lokalen måste också 
upplysa de andra som vistas lokalen om 

vad som gäller. Var utrymningsvägarna 
finns, att utrymningsvägen inte får 
blockeras, var ni ska samlas om brand 
uppstår. 
     

     EN BRAND VÄXER SNABBT

Vanligtvis växer en brand långsamt den 
första minuten. Sedan kan förloppet 
gå väldigt fort. Bara på några minuter 
kan ett helt rum vara rökfyllt och i 
värsta fall övertänt. Så fort kan inte 
räddningstjänsten vara på plats Det är 
därför det är så viktigt att ta brand- 
säkerheten på allvar.
       
           TÄNK EFTER FÖRE

Det är ofta flera olyckliga omständig-
heter som tillsammans bidrar till att 
en brand upptår och att egendom 
förstörs eller att människor skadas 
eller omkommer. Det finns många 
relatvit enkla saker du kan göra för att 
både minska sannolikheten för att det 
ska börja brinna och för att minska 
konsekvenserna vid en eventuell brand.
Checklistan på den här folderns baksida 
kan vara till stor hjälp för dig. 

      INTE TILLÅTET ATT RÖKA

Tänk  också på att det inte är tillåtet att 
röka i offentliga lokaler.





 

INNAN AKTIVITETEN
 Ta reda på var släckutrustningen finns
 Ta reda på var närmsta telefon finns
 Ta reda på var nödutgångarna finns
 Ta inte in flera personer än lokalen är godkänd för
 Informera alla som vistas i lokalen var utrymningsvägarna 
        finns 
    Blockera inte utrymningsvägarna och brandutrustningen
 Bestäm en uppsamlingsplats utanför huset där alla samlas 
        om brand uppstått så att ledaren kan räkna in alla.

NÄR DU LÄMNAR LOKALEN
 Se till att dörrar och fönster är låsta
 Se till att eventuella ljus och marschaller är släckta

OM DET BÖRJAR BRINNA
 Utrym lokalen omdelbart
 Gå till uppsamlingsplatsen __________________________
 Larma SOS på telefonnummer 112
 Adressen ni befinner er på är ________________________
 Räkna in alla så att ingen är kvar i lokalen
 Om det går - försök att släcka - men ta inga onödiga risker
    Släckredskap finns placerade vid _____________________

HAR DU FRÅGOR KRING DETTA 
Kontakta Lennart Gustafsson telefon 540 24 37 (9-12) 
E-post: lennart.gustafsson2@karlstad.se  

Postadress: Karlstads Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Besöksadress: Västra Torggatan 26 , 652 24 Karlstad. Tel: 054-540 00 00. 

CHECKLISTA


