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Brandskyddsföreskrifter för Betelkyrkan Ljungby
Allmänna råd och anvisningar vid användning av levande ljus, placering av lösa 
stolar, brandsläckare, nödutgångar, brandvarnare, utrymningsplaner med mera.
Tempelvärdar, ungdomsledare, ljudgrupp, styrelse, mötesledare, anställda och alla 
andra som har ansvar för någon form av samlingar ska ta del av dessa anvisningar.

1. Kyrksalen och lilla salen
• Lösa stolar får inte placeras i kyrksalens gångar.
• Levande ljus får inte placeras vid mittgången på hållare för blommor.
• Levande ljus får placeras i fönster, på altaret och på ljusbäraren i kyrksalen . 

Övriga placeringar måste ske med största försiktighet och aktsamhet, så att 
brand inte kan uppstå.

• I de fall levande ljus används vid t.ex. luciatåg eller dylikt måste en eller flera 
brandvakter (med brandfilt/hink vatten) finnas tillgängliga.

• Nödutgångar får inte vara blockerade.
• Brandsläckare är placerad i entren, se utrymningsplan.
• Brandfilt är placerad i entren och framme vid ljusbäraren, se utrymningsplan.
• Brandvarnare är placerad i entren till kyrksalen.
• Lösa stolar får endast placeras i lilla salen och på estraden.
• Lilla salens dubbeldörr mot entren ska vara upplåst och får inte blockeras.

2. Läktaren
• Inga levande ljus får användas på läktaren.
• Nödutgång får inte blockeras.
• Nödvredet på dubbeldörren mot trapphuset ska vridas nedåt, så att den 

passiva dörren är olåst under mötestid.
• Brandsläckare är placerad utanför dörren i trapphuset.
• Då flera än 50 personer befinner sig på läktaren, ska en mötesvärd eller 

annan ansvarig befinna sig på läktaren.

3. Vinden och lyorna
• Inga levande ljus får användas på vinden och i lyorna.
• Nödutgångar får inte blockeras.
• Brandsläckare är placerad i första rummet närmast trapphuset.
• Brandvarnare är placerad i första rummet närmast trapphuset.
• Branddörren ska alltid vara stängd.
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4. Församlingsvåningen - källarplanet
• Levande ljus får användas med aktsamhet. Den som tänder ljus ska se till 

attljusen släcks.
• Nödutgångar får inte vara blockerade, gäller vid markplanet och vid 

köksutgången.
• Utrymningskorridoren vid köket får inte blockeras med serveringsvagnar eller 

dylikt.
• Telefon för att larma 112 finns i korridoren utanför köket. Se utrymningsplan.
• Brandsläckare är placerad i trapphus och korridoren utanför köket. Se 

utrymningsplan.
• Brandvarnare är placerad församlingsvåningen.
• Brandfilt är placerad i diskrummet och i korridoren utanför köket. Se 

utrymningsplan.

5. Expeditionen
• Brandsläckare är placerad i hallen.

6. Allmänt
• Vid utrymning av lokalerna bör mötesledare, mötesvärdar, ljudtekniker eller 

annan ansvarig för samlingen, om möjligt lämna lokalen sist för att leda 
utrymningen.

• Personerna ovan bör hjälpa besökare med funktionsnedsättningar.
• Vid nödutrymning av lokalen ska ovanstående personer anvisa att 

återsamlingsplats är på parkeringen på andra sidan Bergagatan mot 
köpcentret Månen.

• Utrymningsplaner finns placerade till höger innanför dörren i kyrksalen och 
församlingsvåningen/källarplanet.

• Vid övernattning i kyrkans lokaler ska den ansvarige läsa igenom reglerna och 
göra en anmälan om tillfällig övernattning. Se länk nedan. 
Länk: https://www.ljungby.se/Overnattning/

• Telefon för att ringa 112 finns i hissen och i korridoren utanför köket.

Ovanstående anvisningar är delvis framtagna tillsammans räddningstjänsten i 
Ljungby. Ansvarig för brandskyddet i Betelkyrkan är Roland Byström.
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! Utrymningsväg!
FÅR EJ BLOCKERAS
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BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER VID UTHYRNING AV 
FÖRSAMLINGENS LOKALER

Allmänt

Råd och anvisningar vid handhavande av levande ljus, nödutgångar, brandsläckare mm.
Alla som har ansvar för någon form av samling ska ta del av dessa anvisningar.

* Informera mötesdeltagarna var nödutgångarna finns, se tavla för utrymning.

* Nödutgångar får INTE vara blockerade, gäller samtliga nödutgångar.

* Utrymningskorridoren vid köket får INTE blockeras med serveringsvagnar 
el. dyl.

* Ta reda på var brandsläckare/brandfilt är placerade, se tavla för utrymning.

* Levande ljus får användas med aktsamhet. OBS! Den som tänder ljus ska 
se·till att de blir släckta.

* Telefon för larm finns i utrymningskorridoren vid köket och i hissen.

* Vid utrymning av lokalerna bör mötesledare, ljudtekniker eller annan 
Ansvarig för samlingen, om möjligt lämna lokalen sist för att kunna leda 
Utrymningen.


