
Rutiner för brandsäkerhet vid Gymmix Träningscenter samt i andra 

lokaler som hyrs av Borås Gymnastiksällskap. 

Joanna Larsson ledamot GTC, Helena Hernelind ordf. BGS 

Joakim Hjelm

Fastighetsägaren i de lokaler vi befinner oss i

Ansvarsfördelning 

Säkerhetsansvariga 

Personalrepresentant 

Brandskyddsansvariga 

Vid brand:

• Rädda först de som är i uppenbar fara.

• Om automatiskt brandlarm inte har utlösts - larma genom att ringa 112. Ange var

det brinner. Vem som ringer. Om det finns innestängda människor.

• Varna övriga som hotas av branden.

• Släck branden om det bedöms som möjligt!

• Stäng in branden - genom att hålla alla dörrar stängda förhindras att brand och rök

sprider sig.

• Utrym lokalen.

När du känner röklukt: 

• Avbryt omedelbart pågående arbete.

• Undersök snabbt varifrån röken kan komma.

• Vid upptäckt av brand handla enligt ovan.

• Om orsaken till röklukten ej upptäcks - rådfråga omgivningen och bedöm eventuell

utrymning om inte brandlarm har utlösts.

Vid Utrymning:

• Utrym lokalerna omgående. Ta med aktuell närvarolista genom

Sportadmin. Ledaren/instruktören är ansvarig för utrymning av sin grupp.

Reception ansvarar för gym/cage och övriga utrymmen.

• Upptäcker du rök under utrymningen, välj alternativ utrymningsväg.

• Utrymning får aldrig ske genom rök.

• Återsamlingsplats; enligt utrymningsplanen i den aktuella lokalen.

• Ansvarig person/ledare/receptionist lämnar lokalen sist och kontrollerar

omklädningsrum, toaletter, allmänna utrymmen. Kontrollera så att ingen har

gömt sig!

• Kontrollera närvaro. Se till att ingen återvänder till lokalen.

• Informera säkerhetsansvariga.

• Invänta godkännande från brandmyndigheten på eventuell återgång till lokalen.



Uppföljning då brand har ägt rum 

Detta ansvarar säkerhetsansvariga för. Eventuellt kan krisstöd behövas och föräldrar 

kan behöva informeras. Kontaktuppgifter finns i medlemssystemet Sportadmin. 

Krishantering sker enligt policyn för krishantering.

Förebyggande verksamhet 

Följande utrustning ska finnas: 

Rutiner vid händelse av brand

Utrymningsplaner (tavlor) 

Brandposter 

Brandvarnare 

Brandsläckare 

Rökdetektorer 

Utrustningen kontrolleras i samband med årlig skyddsrond. 

Ansvarig är fastighetsägaren. 

Personal/instruktörer/ledare ska vara väl informerade om utrustning, utrymningsvägar 

och rutiner för den lokal de vistas i. Ansvarig för detta är kanslipersonalen som 1 ggr/år 

går igenom brandsäkerheten med samtliga instruktörer/ledare och personal.
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