Rutin för brandsäkerhet
Gånghesters Sportklubb har att uppfylla de lagkrav som ställs på fastighetsägare vilket
innefattar att förhindra personskador och materiella skador föranledda av brand.
Gånghesters Sportklubb bedriver därför ett systematiskt brandskyddsarbete vilket innebär
förebyggande underhåll och kontroll avseende byggnaders brandskydd. Detta sker med hjälp
av följande rutin för systematiskt brandskyddsarbete.

Rutin
1) Brandskyddsorganisation
Det systematiska brandskyddsarbetet leds av föreningens styrelse under ledning av
föreningens ordförande.
2) Utbildning
Kompetensen hos de som verkar aktivt i Gånghesters Sportklubbs verksamhet samt
lokaler skall utvecklas och underhållas i olika brandrelaterade frågor beroende på
ansvarsområde.
3) Kontrollsyner av brandskyddet
Kontrollsyner ska göras en gång per år och framtagen mall för brandskyddsrond.
Upptäckta brister rapporteras på nästkommande styrelsemöte.
4) Uppföljningsrutiner
Föreningens styrelse ansvarar för att det finns en uppföljning av att ovanstående rutiner
efterlevs. Föreningens styrelse ansvarar för att följa upp att system och rutiner fungerar
som avsett och är ändamålsenliga.
Denna rutin har beslutats av Gånghesters Sportklubbs styrelse.

Brandskyddsrond
Ja
1.

Finns en utrymningsplan? Har all personal
kännedom om den?

2.

Är utrymningsvägarna fria enligt
utrymningsplanen?

3.

Har utrymningsvägarna enligt utrymningsplanen
lättöppnade dörrar (ingen nyckel ska behövas)?

4.

Är alla utrymningsvägar utmärkta och väl
synliga?

5.

Finns utmärkt återsamlingsplats?

6.

Är dörrar i brandcellsgräns stängda? (skall vara
stängda)

7.

Finns det nödvändig brandskyddsutrustning?

8.

Finns det fungerande brandvarnare? Testa
batterierna.

9.

Finns det brandsläckare typ skum, pulver eller
kolsyretub för kök?

10. Syns brandsläckarna väl?
11. Överensstämmer brandsläckarnas placering med
utrymningsplanen?
12. Har brandsläckarna blivit kontrollerade av
serviceföretag under det senaste året?
13. Sitter det ”plomberingssprint” i alla
brandsläckare?
14. Vet all personal var brandsläckarna är placerade
och hur de fungerar?
15. Finns det en ansvarsfördelning vad gäller
brandskyddsåtgärder?
16. Ges information om instruktioner och rutiner
kring brandskydd till nyanställd personal och
vikarier?
18. Är ljusstakarna av icke brännbart material?

Nej

Inte
aktuellt

Anmärkningar/
kommentarer

19. Används brännbart material som dekoration i
närheten av värmekälla? (t.ex. spotlights,
element)
21. Finns rutiner att elektronisk utrustning stängs av
vid arbetstidens slut? (förslagsvis timer)

Omedelbara åtgärder
- brister som framkommit vid brandskyddsronden
Punkt i
checklistan

Vad ska göras?

Vem
ansvarar?

Vem ska
När ska
utföra arbetet? arbetet
göras?

Kostnad

