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__________________________________________________________________________
Lunds nation bedriver en stor variation av verksamheter i form av restaurang- och
klubbverksamhet, lunchservering och diverse kulturaktiviteter. I verksamheten rör sig
många människor, både som jobbar och som besöker verksamheten.
Lunds nation har som ägare av Lunds nations Studentbostadshus det yttersta ansvaret
för brandsäkerheten i fastigheterna S:t Thomas 35 & 39 samt fastigheterna på
Arkivgatan/Dalbyvägen även kallat ”Arkivet”. Denna policy ska genomsyra hela
nationens
verksamhet
samt
arbetet
med
brandsäkerheten
gentemot
studentbostadshusens hyresgäster och därigenom se till att ingen kommer till skada.
1. Mål och avsikt
a. Lunds Nation ska jobba för att ständigt hålla en hög nivå på sitt
brandförebyggande arbete och skapa en trygg miljö åt sina hyres- och
verksamhetsgäster.
b. De som arbetar på nationen ska vara väl förtrogna med befintliga nödutgångar
och fastighetens brandutrustning. Den fasta och lösa brandsäkerhetsutrustning
som finns ska regelbundet kontrolleras och vid felanmälan åtgärdas omgående.
2. Ansvarsfördelning
a. Ytterst ansvarig och verkställande för brandskyddet vid Lunds nations
verksamhet är Kurator. Denne svarar inför Nationsmötet samt Nationsstyrelsen.
b. Ytterst ansvarig och verkställande för brandskyddet i Lunds Nations
studentbostadshus är Husförmännen. De svarar inför Nationsmötet samt
Husstyrelsen.
c. Vid tillfällen då nationsverksamhet inte bedrivs i gillestugorna ansvarar
Husförmännen för brandskyddet i gillestugorna.
d. Husförmännen
och
Kurator
utgör
tillsammans
nationens
brandskyddssamordnare.
e. Husförmannen har även ansvar för att genomföra en brandövning en gång per
år.
f. Kuratelet, Husförmännen och vaktmästare Ingvar Grehn är de enda som har
tillgång och rätten att stänga av och återkoppla brandlarmen i de låsta
brandskåpen. En nyckel förvaras på Expeditionen samt en hos Ingvar Grehn.
3. Lunds nations verksamhet
a. Det åligger Kurator att genom Kuratelets information se till att den förman som
bedriver verksamhet i nationens gillestugor är väl insatt i de
brandsäkerhetsregler som finns samt att dessa efterlevs.
b. Förmannen är i sin tur ansvarig för att denna information sprids inom dennes
arbetslag.

c. För att förmännen skall bli insatta i brandsäkerhetsarbetet ska de utbildas i detta
minst en gång per termin.
4. Lunds Nations studentbostadshus
a. Det åligger husförmännen att tillse att Studentbostadshusets verksamhet följer
de direktiv som är uppsatta för fastighetens brandsäkerhet.
b. Det åligger också husförmännen att tillse att den nödvändiga brandutrustning
som krävs i respektive lokal finns och regelbundet kontrolleras.
c. Husförmannen ska tillse att kontroll av Studentbostadshusens
brandsäkerhetsutrustning regelbundet genomförs av nationens vaktmästare
Ingvar Grehn.
d. Ingvar Grehn ska kontrollera Studentbostadshusens samt gillestugornas
brandvarnare och brandsäkerhet en gång i månaden, samt vägledande
markeringar och fria utrymningsvägar.
5. Dokument
a.
För att samtliga av nationens förmän ska vara väl förtrogna med den
släckningsutrustning som finns på nationen ska dokument upprättas och
uppdateras.
b. Det ska finnas en Handlingsplan lättillgängligt i nationens lokaler vars syfte är
att kvällens ansvariga förman ser till att de själva samt dess samtliga tjänstemän
vet vad de ska göra vid brand. Denna Handlingsplan är bilagt denna policy.
6. Kontroll och uppföljning
a. En organiserad brandövning ska ske minst en gång per år för att systematiskt
stärka brandskyddsarbetet inom nationen.
b. Kontroll av nationens brandskyddsarbete ska ske minst en gång per år,
företrädesvis under sommaren då verksamheten har lägre intensitet eller efter
utförd brandövning.
c. Revidering av denna policy samt dess bilagor ska ske minst en gång per år för
att säkerställa att den är aktuell.

Bilaga 1. Handlingsplan för brand vid nattklubbsverksamhet
Under en verksamhet kan en brand uppstå. Då ska samtliga jobbare ha full koll på
vad vem ska göra. Därför ska det finnas instruktioner vid varje station.
Om utrymningslarmet går skall du som förman:
1.
2.
3.
4.

Lugna gästerna
Visa till närmsta nödutgång
Sätt dig själv i säkerhet
Samla dina jobbare och se till att alla kommit ut ur huset.

Stationsplan för tjänsteman:
Övre gillestugan/ Penthouse
1. Entrén – tjänstemännen som jobbar här ska se till att samtliga eventuella
hinder för utgången är eliminerade.
2. Garderoben – tjänstemännen ska låsa garderoben och assistera
utrymningen genom att visa folk till nödutgångar
3. Stora baren – Utrymma baren, peka ut nödutgångar.
4. Lilla baren – Utrymma baren, stänga dörren efter sig.
5. Rökvakt – ställa upp nödutgångsdörren mot balkongen så att folk lätt
kommer ut.
6. Diskoplock – peka ut nödutgångar.

Nedre gillestugan/ Playground
1. Entrén – tjänstemännen som jobbar här ska se till att samtliga eventuella
hinder för utgången är eliminerade.
2. Garderoben – tjänstemännen drar igen dörren till garderoben och se till att
nödutgångsdörren intill ställs upp.
3. Stora baren – utrymma baren samt dra igen dörren till baren
4. Lilla baren – utrymma baren
5. Classic Room – baren – utrymma baren, peka ut nödutgångar
6. Rökvakt – peka ut nödutgångar.
7. Diskoplock – peka ut nödutgångar.
8. Classic Room vakt – peka ut nödutgångar

HANDLINGSPLAN VID BRAND PÅ LUNDS NATION
BRANDLARMET GÅR!
1. Påbörja utrymning genom närmaste nödutgång. Visa till närmsta nödutgång.
2. När utrymning av lokalen är slutförd kontrollerar kvällens ansvariga förman om
det brinner.
OM DET BRINNER
3. Ring SOS alarm på telefon: 112.
4. Påbörja släckning om det kan ske utan risk för personskada.
5. Stäng dörrar.
6. Gå och möt räddningstjänsten på gatan.

OM DET INTE BRINNER
Om man har funnit källan till att brandlarmet utlösts, och detta inte är brand
(dvs falsklarm), kan styrelsemedlem som är kunnig kring brandlarmet
kontrollera och återställa brandlarmet. Därefter kan man börja släppa in gäster
i lokalen igen. Iaktta dock alltid stor försiktighet och vidta höjd beredskap i
lokalen.

Kom ihåg!
• Sätt din egen säkerhet först!
• Du får under inga omständigheter gå tillbaka in i byggnaden!

UPPSAMLING OCH INRÄKNING
SKA SKE PÅ AGARDHSGATAN 1 PÅ
MOTSATT SIDA AV
HUVUDENTRÉN

