
Brandskyddspolicy och brandskyddsregler gällande

Gunnebo Båtsällskap

Gunnebo båtsällskap skall arbeta systematiskt med brandskyddet, därför skall vi ha
följande:

En brandskyddsorganisation

Brandskyddsregler

Kontrollsystem för brandsäkerheten (dokumenterade brandronder)

Uppföljningsrutiner för brandskyddsarbetet

Avrapportering på årsmötet om brandskyddsarbetet

Följande brandskyddsregler gäller for Gunnebo båtsällskap med krav att alla 
medlemmar följer dessa regler och tar ansvar för sin egen båtplats, samt att man 
agerar och meddelar brandskyddsansvarige om man upptäcker att risken för brand 
finns på övrig plats inom området.

Ordning och reda
De som förvarar båten på sällskapets område t.ex. brygga, båtskjul eller grusplan 
skall hålla snyggt och rent runt båten. I båtskjulen får endast förvaras material som 
tillhör båtverksamheten. Privata möbler, ved, bilar andra saker som inte tillhör 
verksamheten får inte förvaras i båtskjulen.

Brandfarliga varor
Lösningsmedel och andra brandfarliga kemikalier får inte förvaras öppet, tänk även
på att trasor indränkta i linolja skall blötläggas eller förvaras i kärl med tättslutande 
lock. Vid vinterförvaring skall gasolflaskor som förvaras i båten ha huvudkranen 
stängd och dessutom förvaras stående. Batterier som förvaras i båten skall 
kopplas bort från båtens elsystem.

Svetsning och användning av elektriska maskiner.
All typ av svetsarbete eller användning av kaprondell är absolut förbjuden i 
båtskjulen. Tänk även på att arbete med kaprondell utomhus kan orsaka brand, ha
alltid uppsikt på vart gnistorna tar vägen om du kapar i järn eller stål.  Se till att 
släckare finns tillgänglig. Om du använt någon form av elektrisk apparat skall 
sladden avlägsnas ur väggkontakten innan du lämnar platsen. Om värmepistol 
använts behövs en stunds efterbevakning. Se helst till att införskaffa 
jordfelsbrytare som är flyttbar mellan de olika strömuttagen.



Brandsläckare.
Om brandsläckare finns i båtskjulet skall den förvaras i närheten till dörren så man 
lätt får tag i den om brand upptäcks och släckningsinsats krävs. Till detta kan även
båtens släckare användas.

Krav på kännedom
Alla medlemmar som förvarar sin båt i klubbens regi är skyldiga att följa dessa 
regler. Skyldigheten omfattar även att förvissa sig om var brandsläckare finns inom 
området. Detta för att så snabbt som möjligt kunna begränsa eventuell brand.

Brandskyddsansvarig
Brandskyddsansvarige ska tillsammans med styrelsen se till att reglerna följs, 
därför kommer en årlig brandsyn att ske. Det blir besiktning av uppläggningsplatser 
ute samt i båtskjulen så att bestämda regler följs
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