
Räddningsplan för Smedsby ungdomsförening r.f. (0869427-0) 

  

Referens: (Räddningslag 379/2011 15 §)  

Godkänd av styrelsen 22.08.2020, § 22 

RÄDDNINGSPLANENS INNEHÅLL  

  

INLEDNING   

Byggnaden som avses i denna räddningsplan ägs av Smedsby ungdomsförening r.f. 
och gäller Ungdomsföreningslokalen i Smedsby.  

Adressen är: Smedsbyvägen 224, 65610 Korsholm 

Telefonnumret till lokalen är 06- 3221 280 (GSM-anslutning varför 06 bör slås först). 

Fastigheten är uppförd 1932-33, samt cafédelen 1969-70. Vid Uf-lokalen har gjorts 
större och mindre renoveringar under hela dess existens, den senaste större 2011 
och 2017.  

En total sanering av elsystemet gjordes 1991. Vattentaket byttes ut 2011. Nya 
utrymningsvägar har gjorts bl.a. 2007, 2011 och 2017. 

Smedsby Ungdomsförening bedriver själv verksamhet i lokalen och ibland uthyrs den 
för utomstående för olika slags tillställningar mestadels bröllop och fester.  

Smedsby Ungdomsförening r.f. äger rättigheter att sälja alkoholhaltiga produkter 
varför all utskänkning bör ske av personal inom Smedsby Ungdomsförening r.f. 

Smedsby ungdomsförening r.f.s högsta beslutande organ är årsmötet som 
sammanträder 1 gång per år, och vid behov flera gånger. Årsmötet utser en styrelse 
bestående av en ordförande och 6-8 medlemmar samt 4-6 suppleanter för dessa. 
Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare, kassör samt övriga uppdrag.  

Styrelsen är ansvarig att uppgöra en räddningsplan eftersom den också är ansvarig 
för den operativa verksamheten. Räddningsplanen uppdateras då behov föreligger, 
dock så att den alltid måste hållas ajour. Räddningsplanen bör genomgås alltid efter 
att en ny styrelse har tillträdd för eventuella uppdateringar.  

 

SLUTSATSERNA AV BEDÖMNINGEN AV FAROR OCH RISKER   

Risker som kan förknippas med verksamheten vid Uf-lokalen är följande: 

1) Brand 
2) Sjukdomsfall och Olycksfall 
3) Elavbrott och vattenläckage 
4) Hot utifrån 

 



 

Orsakerna till ovannämnda risker: 

1) En brand kan uppstå genom kortslutning i använd apparatur, att någon 
omedvetet eller medvetet får en brand att bryta ut.  
 

2) Sjukdomsfall kan ske både hos besökare och personal. Olycksfall kan ske 
personal och kunder som besöker tillställningar.  
 
 

3) Elavbrott kan ske under tillställningar och utanför tillställningar. Även 
vattenläckage kan ske både under tillställningar och då lokalen inte är i 
användning. 
 

4) Upplopp kan ske om det utanför eller inuti Uf lokalen uppstår av olika orsaker 
missämja mellan kunder och personal eller bland kunderna. Också terrordåd 
kan ske vid Uf-föreningens tillställningar. 

 

Följderna av riskerna om de realiseras: 

1) Följderna av brand kan vara förödande eftersom huset är byggt i trä och en 
eventuell brand kunde sprida sig snabbt i huset.  
 

2) Sjukdomsfall skall genom kunniga ordningsvakter ombesörjas så att berörda 
omhändertags av utbildad vårdpersonal 
 
 

3) Olycksfall på tillställningar eller övriga tillställningar ex. talko sköts så att den 
som skadats skall omhändertas av utbildad sjukvårdspersonal. 
 

4) Vid upplopp eller terrordåd skall tillkallas polis och ev. övriga 
räddningsmyndigheter samt sjukvårdspersonal. 

  

SÄKERHETSLEDNING  

 

Styrelsen är det operativt ansvariga organet. Inom styrelsen utses ansvarspersoner 
för åtminstone följande områden: 

a) Ansvarig för buffé verksamhet (ansvarig att det i utrymningsvägarna inte finns 
onödiga hinder) 

b) Ansvarig för pubverksamhet (ansvarig att det i utrymningsvägarna inte finns 
onödiga hinder) 

c) Ansvarig för teaterverksamhet (ansvarig att det i utrymningsvägarna inte finns 
onödiga hinder) 



d) Ansvarig för utbildning av ordningsmän 
e) Ansvarig för fastighetens skick och därmed också ansvarig för släckare, 

nödbelysning 
f) Styrelsens ordförande är ansvarig att inför varje verksamhetsår gå igenom 

räddningsplanen 

 

Om det framkommer säkerhetsrisker bör dessa identifieras och åtgärdas och 
protokollföras vid föreningens styrelsemöten med en tydlig ansvarsfördelning. Om Uf-
lokalen är uthyrd bör det tydligt framgå att hyresgästen fått räddningsplanen till sin 
kännedom och ansvarar för att den följs. 

Årsklockan för säkerhetsfrågor är att i januari – mars varje år går ordförande igenom 
ansvarsfördelningen på ett möte 

I September – oktober genomförs granskning av släckare för närvarande av 
WestSafty. 

Under året deltar personal vid Uf i ordningsvaktskurser om det föreligger behov. 
Detta avgörs på styrelsemötet. 

 

Säkerhetsplanen delges också eventuella anställda vid föreningen såsom 
barnledare, kursledare och deltagare i olika kurser. En bilaga är uppgjord till denna 
plan som uppdateras inför varje större evenemang. 

 

SÄKERHETSARRANGEMANGEN 

Under de senaste åren har Uf-lokalen försetts med nya utrymningsvägar. De är 
bredare och flera jmf. med tidigare. Alla utrymningsvägar har nödbelysning som lyser 
ca ½ - 1 timme efter att elen gått, eftersom dessa är kopplade till ackumulatorer.  

Släckare finns på följande ställen: 

2 st. i köket 

1 st. på scen 

1 st. i biljett-luckan 

1 st. i städförrådet under vindstrapporna 

1 st. i discko-båst på vinden 

1 st. vid försäljningsdisken på vinden 

1 st. i pannrummet 

1 st. i klubbrummet 

 



Under tillställningar bör parkeringen ordnas så att utryckningsfordon slipper 
från och till platsen.  

Husets evakuering vid brand eller annan fara: 

Grundregeln är att evakuering sker mot det hållet där ingen risk föreligger. 

1. Stora salen kan evakueras genom utrymningsvägen bak i salen, vars bredd är 
ca.1.90 m. 
 

2. Cafeterian kan delvis evakueras också via salens utrymningsväg, men också 
via köket 
 
 

3. Scen evakueras i nordlig riktning vid nödutgången i trapphuset 
 

4. Aula-utrymmena kan evakueras genom huvudingångsdörren som i nuläget är 
breddad och därutöver kan invalidrampens dörr användas.  
 
 

5. Vinden kan evakueras mot två riktningar antingen nordliga vägen via samma 
utgång som scenen, en våning neråt. Den andra utrymningsvägen går genom 
entrén till vinden och ner till tamburen. 
 

6. Klubblokalen i markplan evakueras genom rummets dörr direkt till markplan 
norr-om huset. 

 

Samlingsplatser vid evakuering på Uf-lokalens gård är vid infarten mellan 
infarten och stormossens återvinningsstation 

 

I Uf-lokalen finns ett nödbelysningssystem som fungerar via ackumulatorer om 
elförsörjningen är bruten. 

Hela trapphuset ii anslutning till puben-scen-klubbrummet har gipsskivor 
monterats dubbelt samt brandsäkra dörrar så utrymningstiden beräknas till 15 min 
– 1/2 timme. 

I samtliga utrymmen finns granskade brandsläckare: 

2 st. i köket 

1 st. i städskrubben mellan toaletterna och huvudutgången 

       1 st.  i biljettluckan 

 2 st. på vinden 

 1 st. på scen 

 1 st. i klubbrummet 



 1 st. i pannrummet 

 

ANVISNINGAR   

Riskfaktorerna måste informeras användarna av Uf-lokalen genom bl.a. denna 
manual.  

Genomgång av manualen sker årligen på ansvar av ordförande. 

Anvisningar  

(1 st. A 4, sammanfattning) finns uppe vid Uf-lokalen i anslutning till nödutgångarna 
och anslagstavlan.  


