BRANDSKYDDSINFORMATION !
Välkommen till Åhus Scoutkårs stuga !
För allas säkerhet finns här regler och information som skall följas vid övernattning i stugan.
Återsamlingsplats vid utrymning är vid parkeringen framför stugan vid Snickarehaksvägen.
Handbrandsläckare finns utplacerade i byggnaden och markerade med skylt.
Vid brand:
1. Rädda nödställda och alla skall utrymma till återsamlingsplats.
2. Larma Räddningstjänsten 112, ange Scoutstugan på Snickarehaksvägen 1 i Åhus.
3. Släck om möjlig med handbrandsläckare.
4. Möt upp Räddningstjänsten och informera om händelse samt antal deltagare.
Säkerhetsansvarig
Vid övernattning i scoutstugan skall en säkerhetsansvarig utses. Den säkerhetsansvarige skall vara
myndig, ha tillgång till bärbar telefon, ha en förläggningsplan, vara svensktalande, ha god
kännedom om lokalerna och brandskyddet. Den som är säkerhetsansvarig skall säkerställa att alla
deltagare/grupp informeras om:
 Var återsamlingsplats finns.
 Var utrymningsvägar finns.
 Var brandredskap finns.
 Vilka ordningsregler som gäller.
Anmälan
Senast 2 veckor före övernattning (>9 personer) skall blankett ifyllas och lämnas till
Räddningstjänsten. Mer information fås av Ninna Mauritzson (Stugfogde).
Eldning i öppen spis eller braskamin
Vid eldning i öppen spis eller braskamin får inte brännbart material finnas nära eldstaden så att en
gnista kan hoppa ut och antända. Elden eller glöder får ej lämnas obevakad. Vid övernattning i
lokalen skall eldstaden vara släckt. Vid släckning tas aska/glöder ut med spade till plåtspann och
släckes med vatten i eldplats utomhus. Vatten skall inte användas i öppen spis/braskamin för att
eldstaden kan skadas.
Ordningsregler:
1. Rökning förbjuden i hela byggnaden.
2. Öppen eld får ej förekomma i förläggningslokal, exempelvis levande ljus eller brasa.
3. Utrymningsgångar skall finnas i förläggningslokal och hållas fria från bord, bänkar, stolar
etc. Två utrymningsvägar skall finnas för varje sovsal.
4. Vid uppställning av husvagnar eller tält skall det finnas ett avstånd på minst 4m till närmsta
byggnad/husvagn/tält.
5. Vid eldning utomhus skall det ske minst 4m från byggnaden och släckredskap skall finnas
på plats.
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