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Access application for Medicinska Föreningens student union 

house 

With this application you formally apply to get basic access to Medicinska Föreningen (MF):s student union house 

at Nobels väg 10, Solna Campus. Your card will be valid for one year after the date of issue.  

In order to get access to the student union facilities at Campus Huddinge, please contact 

karx@medicinskaforeningen.se. 

 

First name and last name: 
Civic registration number: (will not be given out to 

third part) 

 

 

 

 

E-mail address: Cell phone number: 

 

 

 

 

Section/committee/society/council at MF and why you wish to get access: 

 

 

 

I want to have my union house access on the following card: 

Card number: (KI card: 13 digist on the back, Mecenat card: 16 

digits on the front) 
Choose a 4 digit PIN code: 

 

 

 

 

 

By signing this contract I understand and consent to 

 

§1  Follow MF:s explicit alcohol policy1 and thus oblige to not consume alcohol bought from anywhere else when 

residing at MF. 

§2 Take part of the fire safety instruction stated in the fire safety plan2 

§3 That I am personally responsible for all persons whom I grant access to the union-house and for the 

subsequent actions of these persons within the house. 

§4 That I, once I get access to the student union-house, am also responsible for leaving the rooms I reside in a 

pleasant condition, as stated in the general rules for the premises3. 

 

□  I have read and understood my responsibilities and taken part of the information, as stated above.  

 

_________________________________  

Place and date 

___________________________________ 

Signature  

                                                                    
1Alcohol policy 

2Systematic fire saftey regulation 

3General rules for the premises 
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Systematiskt brandskyddsarbete 

 

En brand inom MF eller andra tillhörande lokaler kan innebära livsfara för både besökare och personal. En brand 

kan även innebära att stora värden förstörs och att verksamheten drabbas av långvariga driftavbrott eller svåra 

störningar. Genom att arbeta systematiskt kan detta förhindras. Det är av största vikt att du förstår innebörden av 

det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) för att minimera risken för tillbud eller skada. 

Att arbeta systematiskt innebär att metodiskt gå igenom behovet av brandskydd, implementera ett sådant, se till att 

det fungerar samt säkerställa att alla i organisationen har den kunskap och material som är nödvändigt för att ett 

väl fungerande brandskydd skall uppnås och vidmakthållas. Allt brandskyddsarbete som genomförs bör dessutom 

dokumenteras skriftligt (SBA-pärm). Det skriftliga dokumentet ska ligga till grund för egenkontroll och vara 

verksamhetens stöd för Storstockholms Brandförsvar vid tillsyn. Den dokumentation som finns ska vara tillräckligt 

omfattande för att säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga. 

Egenkontroll av risker och brandskydd är en mycket viktig del i brandskyddsarbetet och i SBA-pärmen finns 

anvisningar om hur en egenkontroll skall genomföras på MF. Gå igenom vilka rutiner som är aktuella för MF vid 

flik 9 samt utbildning för nyanställda flik 12 i SBA-pärmen. 

Grundregeln för prioritering, när en brand inträffar är att: 

RÄDDA  de personer som befinner sig i omedelbar fara     

VARNA  omgivningen  

LARMA räddningstjänsten genom att slå 112 (SOS) på närmsta telefon 

SLÄCK   branden om detta bedöms möjligt 

Vid brand är det viktigt att i första hand hjälpa besökare ut ur lokalerna. Tänk framförallt på 

handikappade och barn. Därefter utförs nedanstående: 

• Larma räddningstjänsten via larmknapp/telefon.  

Var beredd på att svara på följande frågor: 

- Vad som hänt 

- Från vilket telefonnummer ringer du 

- Var du befinner dig 

- Antal skadade 

• Starta utrymningslarm  

• Stäng inne branden  

• Tillse att dörrar till brandfarlig vätska och explosiva varor är stängda 

• Gör bedömningen om ni kan släcka branden med de brandredskap ni har tillgängliga  

( vid tveksamhet ska ni avstå )  

• Återsamlingsplats vid Gräskullen på baksidan, Nobelsväg 10 

• Utrymningsledare är  Ansvarig på respektive område och tid 

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

□ Härmed intygar jag att jag har tagit del av det systematiska brandskyddsarbetet vid Medicinska Föreningen och 

att jag kommer följa lagar, förordningar och krav avseende utrymningssäkerhet och brandskydd. 

  

Fullständigt namn    Underskrift 


