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Vid uppkommen brand – ring 112 omedelbart!



Gräsytan bredvid parkeringen är återsamlingsplats vid utrymning.



Vid konstaterad brand, om brandvarnare larmar eller om annan misstanke om brand
uppkommer – handla enligt följande:
o

Rädda de personer som befinner sig i omedelbar fara: Vid brand är det
viktigt att i första hand rädda de personer som befinner sig i omedelbar fara. Tänk
på att barn och personer med en funktionsvariation som nedsätter rörelseförmåga,
syn eller hörsel samt vissa andra funktionsvariationer som kan nedsätta förmågan
att reagera adekvat i en nödsituation, behöver särskild hjälp. Personer som befinner
sig i omedelbar fara ska genast föras bort från faran och helst direkt vidare till
återsamlingsplatsen.

o

Varna omgivningen och påbörja utrymning: Tänk på att barn och personer
med en funktionsvariation som nedsätter syn-, hörsel eller rörelseförmågan eller
den mentala förmågan att agera adekvat i en nödsituation behöver särskild hjälp.
Alla personer som inte behövs för att organisera utrymning, rädda och ta hand om
skadade, lokalisera branden eller släcka och begränsa branden ska omedelbart
lämna byggnaden och samlas på återsamlingsplatsen.
Den som är ansvarig för förhyrningen ska själv eller genom att avdela personer för
detta se till att utrymningen fortgår, att ingen stannar kvar i byggnaden och att
ingen återvänder in i byggnaden.

o

Larma räddningstjänsten: Om det genast står klart att det finns en brand eller
det är starkt misstänkt (t.ex. genom konstaterad rökutveckling) ska
räddningstjänsten genast larmas på telefonnummer 112.
Den som larmar bör kunna svara på dessa frågor: Vad har hänt? Var befinner du
dig? Från vilket telefonnummer ringer du? Hur många skadade finns det?
Den som är ansvarig för förhyrningen ska se till att någon med lokalkännedom
möter upp brandkåren.

o

Släcka och begränsa branden: Den som är ansvarig för förhyrningen ska avdela
personer som försöker släcka och begränsa branden om hen bedömer att det är
möjligt. Det finns handbrandsläckare och brandfiltar som ska användas för detta.
Det är viktigt att försöka stänga inne branden. Alla dörrar i huset, särskilt de
närmast branden, ska därför stängas så snart det kan ske med hänsyn till
utrymningen. Tillse att dörrar till brandfarlig vätska och explosiva varor är stängda.
Om det är möjligt att göra det på ett säkert sätt ska dessa varor föras ut ur
byggnaden till en säker plats. Om det finns gasflaskor, brandfarlig vätska eller
explosiva varor kvar i byggnaden ska räddningstjänsten alltid upplysas om var de
finns.
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Det är förbjudet att göra upp eld utomhus någon annanstans än i grillarna och de fasta
eldstäderna.



Det är strikt förbjudet att använda tändvätska vid eldning i spiskassetten i Storstugan eller i
bastukaminen.



Brandfarliga eller explosiva gaser, t.ex. gasol, får inte hanteras eller förvaras på Solvik.



Iakttag om eldningsförbud råder. Ring Räddningstjänsten på 08-792 99 39 och kontrollera.
Då eldningsförbud råder får man bara elda i klotgrillarna – inte i de andra eldstäderna
utomhus.



Inomhus får man bara göra upp eld i spiskassetten i storstugan, i bastukaminen och i
kaminen i lusthuset. Kakelugnen får INTE användas.



Brandsläckare finns i köket och bredvid spiskassetten i storstugan och i bastuns förrum.



Det är av utrymningsskäl förbjudet att blockera någon dörr på boningshusen eller bastun.



Vid möblering i storstugan måste det alltid finnas fri passage till en utrymningsväg. Möbler
får inte placeras så att man måste klättra över någon möbel eller tränga sig mellan möbler för
att kunna utrymma lokalen. Golvet måste vara fritt från föremål så att det inte finns risk för
att snubbla vid utrymning av lokalerna.



När ni har gjort upp eld eller tänt levande ljus – se till att någon har elden under uppsikt hela
tiden. Släck levande ljus när ni går ifrån dem – även om ni bara ska gå ifrån dem en kort
stund. Ljusen måste alltid vara i/på material som inte är brännbart. Ljus ska t.ex. sitta i
ljusstakar eller ljuslyktor av metall och inte stå lösa på pappersassietter.



Aska från kaminer och eldstäder får inte tömmas utomhus då den fortfarande är varm. Om ni
måste tömma varm aska – töm den i vattnet.



Kontrollera att aska i eldstäder utomhus verkligen är släkt. Om du är osäker kan du hälla på
mycket vatten och röra om tills du vet att inget glöder.



Om någon av brandvarnarna börjar få slut på batterier och börjar pipa får du ta ner den och
ta ur batteriet. Sätt aldrig tillbaka brandvarnaren utan batteri utan låt den ligga på någon
möbel i det rum där den satt så att fogdarna kan byta batteri och sätta upp den igen.

Solviksfogdarna kontrollerar att dessa föreskrifter följs. Bristande följsamhet kan enligt
hyreskontraktet medföra böter som dras av från depositionen.
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