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1. ÄNDAMÅL 

 
Den här räddningsplanen ska handleda personalen som ordnar tillställningen Ekenäs Marknad 
i säkerhetsrelaterade frågor och klargöra frågor som gäller ansvar och skyldigheter. 
 
De som ordnar tillställningen förbinder sig att följa räddningsplanen och på så sätt förbättra den 
gemensamma säkerheten! 
 
1.1 Allmänna uppgifter om tillställningen 
 
Tillställningens namn: Ekenäs höstmarknad 

Tidpunkt: Tivoli Sariola från onsdag 21.9.2022,  
Torsdag 22.9 kl. 08:00-21:00, fredag 23.9, kl. 
08:00 - 20.00 

Plats: Flemmingsgatan 26 - 28 
10600 Ekenäs 

Från korsningen Flemmingsgatan – Hedvig 
Solbergsgatan, framför Bollhallen, marknads-
planen och vidare ner till korsningen Hangögatan 
och Hakarinne skolan. 

Målgrupp/kunder: Alla generationer under olika tider av dagen; 
dagisbarn, ungdomar, föräldrar, vuxna, 
pensionärer 

Arrangör:  Raseborgs stad, stadsutvecklingsavdelningen 
Jennifer Gammals, 019 289 2700 

Kontaktperson: Tom Rönnblad, 040 504 8090 
Jennifer Gammals, 019 289 2700 

Säkerhetsansvarig: Dagtid  
Sydbevakning Ab 
Dagtid: 2 personer 
Nattetid: 3 personer  

Tom Rönnblad, 040 504 8090   
torsdag - fredag, 
kl. 07:00 - 19:00  
kl. 19:00 - 07:00 

Beskrivning av tillställningen: Traditionell marknad med tivoli. 
Försäljningsplatser ca 450. Ca 200 av försäljarna 
anländer på onsdagen. Alkoholservering sker vid 
Restaurang Santa Fé inne i ishockeyrinken.  

Uppskattat deltagarantal: Ca 2 500–3 000 samtidigt. Under två dagar 
besöks höstmarknaden av ca 25 000 personer 

Tillställningens särdrag: Försäljning av olika typer av produkter. En glad 
mötesplats med lugna aktiviteter. Tivoli med olika 
aktiviteter. 

Platsens särdrag: Marknadsplanen vid Flemmingsgatan 26 - 28 är 
planerad, så att det lämpar sig för anordnade av 
större evenemang.  Det är lätt att ta sig till och bort 
från området, ingen trafik sker på området under 
tillställningen. Själva marknadsplanen består av 
sand. 

Räddningsplanen är uppgjord av: Roger Roos/Finlands Svenska Brand- & 
Räddningsförbund. 
0400 - 416 040, roger.roos@fsbr.fi 
Tivoli Sariola gör upp egen räddningsplan enligt 
direktiven för räddningsverken på HIKLU området i 
Nyland. 

mailto:roger.roos@fsbr.fi
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2. FAROR OCH RISKER 

Faror och risker som kan uppstå under tillställningen har utretts och bedömts. Varje person som deltar i arrangemangen måste vara medveten om 
vilka faror och risker tillställningen kan hotas av, vad farorna och riskerna kan bero på och vilka följder de kan ha. 

A – Fara eller risk B – Orsak C – Följder 

Brand El-fel, Tobaksrökning och illdåd, Halogenlampor  Börja brinna i: sopkärl, i tält eller tekniskutrustning och 
anlagdbrand  

Sjukdomsattack till exempel Hjärtbesvär Personen faller ihop och blir medvetslös, känner  
sig yr. 

Olycksfall Någon faller och stöter sig trängseln eller i samband med 
uppsättande av torgtälten  Ben- och armbrott, klämskador 

Trafik 

På området förekommer ingen trafik. Förutom på 
fredagen från kl. 18:00, då utställarna packar ner sina 
försäljningsplatser. Till och från parkeringsplatserna kan 
det bli trafikstockning. 

Många besökare anländer samtidigt med bil 

Tillfälliga konstruktioner Försäljningstält och Tivolits anläggningar Försäljningstält kan blåsa omkull vid kraftig vind,  
tälten är förankrade i marken med vikter. 

Möjliga specialeffekter Finns inga  

Väderförhållanden Hårt väder (blåst) och kraftigt regn Tillställningen kan inhiberas  

Trängsel Mycket människor på tillställningen Risken att någon blir nertrampad 

Störande beteende Personer som är påverkade av alkohol eller droger Uppträder hotfull mot andra besökare 

Övrigt Olaglig övernattning på området. Hotfulla situationer, brand m.m.  
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3. SÄKERHETSARRANGEMANG  

 
För varje risk och fara i punkt 2 ska det finnas i förväg planerade förebyggande åtgärder, planer 
för hur arrangören är beredd på farorna och riskerna och planer för hur arrangören handlar om 
riskerna uppfylls. Alla som deltar i arrangemangen måste förstå följande. 
 
3.1 Säkerhetsarrangemang för risker 
 
Fara eller risk: Brand Ansvarig 
Åtgärder som förebygger 
brand 

- 1 st. 27A 144BC, 6 kg granskad och 
godkänd handbrandsläckare och 
släckningsfilt minst 120x180 cm bör finnas 
på de försäljningsplaster där man tillreder 
mat. 

- Tivoliområdet har egen FH-släcknings-
utrustning. 

- Tom Rönnblad 040 504 8090 

Brandberedskap - LUP station 80 når området på ca 5 min 
efter alarm. 

 

 

Handlingsplan för brand - Varna, utrymma, släcka, 
- Alarmera via 112 
 

Den som upptäcker branden 

 
Fara eller risk: Sjukdomsattack Ansvarig 
Förebyggande åtgärder - Livräddande åtgärder 

- Skötsel av små skador 
 

Beredskap - Firma Magnus Lassander finns på 
området vid den nya servicebyggnaden, 
med FHJ utrustning. 

- Ambulansen från station 80 når området 
på ca 5 min efter alarm. 

Magnus Lassander, 0400 513 265 

Handlingsplan vid 
händelse av 

- Alarmera via 112 Den som upptäcker sjukdomsattacken 

 

Fara eller risk: Trafik Ansvarig 
Förebyggande åtgärder Trafiken till och från områdets parkerings-

platser anvisas med trafikmärken.  
På de närliggande gatorna tillåts endast 
körning till tomten. 
Parkering på de närliggande gatorna kan 
förorsaka trafikstockning och försvåra 
framkomligheten för räddningsväsendet. 
Utryckningsfordonens inkörning sker via 
Flemmingsgatan från Raseborgsvägen. 
Trafik på området tillåts först från kl. 18:00 på 
fredagen. Sydbevakning och stadens 
personal övervakar och styrtrafiken in på 
området.  
 

Tom Rönnblad, 040 504 8090 
Polisen 

Beredskap - LUP station 80 når området på ca 5 min 
efter alarm. 

 

 

Handlingsplan vid 
händelse 

- Alarmera via 112 
 

Den som upptäcker trafikolyckan 
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 Fara eller risk: Tillfälliga konstruktioner  
Förebyggande åtgärder 
för tillfälliga 
konstruktioner 

- Försäljningstälten sätts upp av 
försäljarna. 

- Halogenlampor och värmeanordningar. 
- El-kablar som ligger på marken. 
- El-kablar och uttag som överbelastas. 
- Ekenäs energis personal övervakar att El 

kopplingar och kablar fyller kraven och 
används på rätt sätt.  

 

Tom Rönnblad, 040 504 8090 
Raseborgs Energi: 019 289 2420,  
019 289 2433 

Beredskap - Raseborgs Energi har bemanning på 
området  

Tom Rönnblad, 0400 504 8090 
Raseborgs Energi: 019 289 2420,  
019 289 2433 

Handlingsplan vid 
händelse  

- Alarmera via 112 
 

Den som upptäcker trafikolyckan 

 
Flytgas:  
Förebyggande åtgärder  - I ett försäljningstält (4x4m) får max 25 kg 

flytgas förvaras. 
- I bilen/vagnen får max 25 kg flytgas 

förvaras.  
- Mängden gas kontrolleras och bokförs på 

torsdag morgonen. 

Tom Rönnblad, 040 504 8090 
Roger Roos, 0400 416 040 

Beredskap - LUP station 80 når området på ca 5 min 
efter alarm. 

-  

 

Handlingsplan vid 
händelse  

- Alarmera via 112 
 

Den som upptäcker olyckan 

 
Övernattning:  
Förebyggande åtgärder  - Övernattning är endast tillåtet på 

Hakarinne skolans område. Minimi 
avståndet mellan husvagnar/bilar, minst 4 
m. Om markisen är ute räknas avståndet 
från markisen till följande vagn 

Tom Rönnblad, 0400 504 8090 
Sydbevakning Ab, 

Beredskap - Sydbevakning Ab, övervakar området.  
 

Sydbevakning Ab 

Handlingsplan vid 
händelse  

- Alarmera via 112 
 

Den som upptäcker olyckan 

 
 
Övrigt: Samlingsplatser  
Plats I - Högstadieskolans innergård  
Plats II 
Plats III 

- Hakarinneskolans gård 
- Gräsplanen mellan Marknadsgränd och 

Marknadsplanen. 
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3.2 DETALJERAD BESKRIVNING AV SÄKERHETSARRANGEMANGEN 

 
Redskap för första släckningsinsats:  
Alla som hanterar öppen eld eller flytgas, bör själv ha tillräckligt med förstahandssläcknings-
utrustning. Minst en granskad 6 kg handbrandsläckare med effekten 27A 144BC och en 
släckningsfilt storleken minst (120x180 cm).  
 
Första hjälpen: 
F:ma Magnus Lassander, 0400 513 265, finns på området vid den nya servicebyggnaden  
med en utrustad ambulans övriga skador kontaktas ambulansen via 112.  
 
Antal personer: 
2 personer på plats. 
 
Information: 
Informationen om utrymning av marknadsplanen sker av stadens-, förtaget Sydbevaknings 
personal. 
 
Vid en större olycka sker information till media av stadens informationsbyrå i samråd med 
myndigheterna. 
 
Flytgas: Enligt flytgasförordningen (711/93) och handels- och industriministeriet (344/1997). 
Flytgas finns vid de försäljningsplatser som tillreder mat. Tälten är placerade i områdets utkanter. 
Marknadstält där flytgas används, är utmärkta på kartan med gul/röd boll.  
 
Vid försäljningsplatsen (4x4 m) får det finns max 25 kg flytgas, alla flytgasflaskor bör vara 
kopplade till förbrukningsanordningen.  Reserv- och tomma gasflaskor får inte förvaras på 
försäljningsplatsen eller i bilar/släpvagnar på området. Reserv- och tomma gasflaskor bör 
förvaras på något av de två ingärdade låsta utrymmen som arrangören anvisar. Märkta på kartan 
med gul/röd rektangel.  
 
Gasslangens längd är max 1,2 m. Om man förgrenar till flera punkter bör det finnas kran för 
avstängning i alla riktningar, den totala längden får inte överstiga 1,2 m. Gasslangarna och 
kopplingar bör granska så att de inte läcker vid användning, med till exempel tvållösning. 
Gasanläggningarna bör vara typgodkända (CE-märkta). 
 
I bilen eller släpvagnar som parkeras på gatorna ytterom området får förvaras max 25 kg 
flytgas och bilen/vagnen märkt med en skylt ”Gasflaskor”.  
 
Brännbara vätskor: 
Finns på tivoliområdet, de har gjort en egen räddningsplan för sin verksamhet enligt HIKLU-
anvisningen. 
 
Räddningsverkets förutsättningar att agera: 
Räddningsverkets räddningsenheter från station 80, når området på ca 5 minuter efter alarmet. 
Framkomsten på området är begränsad, Marknads arrangörerna och Sydbevakningens personal 
sköter om vägvisningen åt de räddningsenheter som kommer till olycksplatsen. Infarterna till 
området är avspärrat med Cementblock som utryckningsfordonen kan ta sig förbi. 
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Räddningsvägar: 
Området är planerat så att man kan utrymma i olika riktningar.  
Alla vägar in till området är med cementblock, räddningsfordonen kan köra förbi dem.  Utfarten 
från Högstadieskolans gård mot Flemmingsgatan, gångbanan från Rosenvägen och 
Marknadsgränd blockeras med Betonggrisar.  
Infarten till området sker i förstahand ner från Raseborgsvägen ner med Flemmingsgatan. 
Utfarten sker vidare ner längs med Flemmingsgatan mot Ormnässtranden.  
 
Huvudleder in på marknadsplanen och den mellan E och F gången som är märkta på kartan med 
svart/grön pil är så breda att räddningsfordonen kommer fram. Räddningsvägarna får inte 
blockeras. Parkering får endast ske på anvisade platser. 
 
El: 
Raseborgs Energi ansvar för elnätets uppbyggnad och drift. 
Raseborgs Energi har minst tre montörer på plats båda dagarna. 
Ansvarsperson: 019 289 2420 
 
Trafikarrangemang: 
Övervakad parkering finns vid Seminarieskolan och Högstadieskolan. På de närliggande gatorna 
tillåts endast trafik till tomten. På övriga gator gäller allmänna stadgar om parkering  
på stadens gator. Polismyndigheterna övervakar att framkomligheten för räddningsfordon inte 
hindras. Skolbusstrafiken är informerad om de tillfälliga arrangemangen.  
Utställarnas bilar kör in från Raseborgsvägen och ut mot Ormnässtranden när dom lämnar 
marknaden. Personal som är försedda med Gula/orangefärgade västar leder in bilkonvojerna på 
området när marknaden avlutas.  
  
Tillfällig inkvartering: 
Tivoli Sariolas personalen bor i husvagn/bil på området invid tivoliområdet. Avståndet mellan  
vagnarna bör vara minst 4 m, om man använder förtält räknas avståndet från tältet. Husvagnarna 
bör vara försedda med fungerande brandvarnare och handbrandsläckare. På övriga områden är 
det förbjudet att övernatta. Sydbevakning Ab övervakar att det inte förekommer inkvartering på 
förbjudet område. 
 
Övrigt: 
Restauranger som serverar öl, har egna ordningsmän. Restaurangen finns inne i ishockeyrinken 
i det vänstra hörnet sett från bollhallen. 
Tivoli som är placerade på den bortre delen av planen gör upp egna räddningsplan och svarar 
själv för säkerheten på sitt område. Enligt HIKLU-anvisningarna.  
Avfallshanteringen ordnad enligt miljöhälsskyddets direktiv. Stora sopkärl placeras minst 8 m från 
byggnader. 
 
Adresser på marknadsplanen: 
Varje gång är försedd med en 1,0 m hög kon och ett 2,5 m rör med gångens bokstav för att kunna 
orientera sig på området. Kartan levereras till räddningsverket i Ekenäs. (se bilaga 1) 
Avbrytande av marknaden sker i efter diskussion med dejourerade brandmästaren till exempel 
om vindstyrkan befaras stiga över 20 m/sek, eller att det lovas för kraftig nederbörd.  
 
Lösa konstruktioner med halogenlampor är inte tillåtna i tälten. 
 

Det rekommenderas att försäljningstälten fäst i marken med jordkilar eller med vikter som är 
fastspända i tältens alla övrehörn. (rekommenderad vikt för ett 4 x 8 m är ca 110 kg.   
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4. ANVISNINGAR 

 
 
Nödsamtal 
 
1. RING NÖDSAMTALET 112 SJÄLV OM DU KAN.  
Den som saken gäller bör om möjligt själv ringa nödsamtalet för att nödcentralsoperatören ska 
få rätt uppfattning om vilken slags hjälp som ska skickas till platsen. Samtal via mellanhänder är 
osäkra och kan fördröja undsättningen. 
 
2. BERÄTTA VAD SOM HAR HÄNT. 
Nödcentraloperatören frågar den som ringer vad som har hänt för att kunna skicka rätt slags 
hjälp till platsen. 
 
3. ANGE EXAKT ADRESS OCH KOMMUN. 
Det kan finnas likadana adresser i flera kommuner. Därför ska du också säga vilken kommun 
det gäller.  
 
4. SVARA PÅ FRÅGOR. 
Frågorna som ställs har sitt syfte. De fördröjer inte utryckningen.  Är det bråttom larmar 
nödcentralsoperatören hjälp medan samtalet pågår och ger efterhand mera upplysningar åt 
undsättningen. 
 
5. FÖLJ ANVISNINGAR 
Nödcentralsoperatören vet hur man ska handla i nödsituationer. Följ nödcentraloperatörens 
anvisningar. Rätt åtgärder i början har ofta betydelse för slutresultatet. 
 
6. AVSLUTA INTE SAMTALET INNAN DU FÅR LOV. 
Lägger du på för tidigt kan det fördröja undsättningen. Vänta tills du får lov. Håll linjen fri ifall 
nödcentraloperatören eller undsättningen vill veta mera. 
Visa räddningspersonalen vägen till olycksplatsen. 
Ring 112 på nytt om läget förändras. 
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4.1 ANVISNINGAR FÖR FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 

 FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 
Personalen skall genom preventiva åtgärder och övervakning i mån av möjlighet 
förhindra olyckor och andra farosituationer.  
 
Farliga situationer som personalen bör fästa uppmärksamhet på: 

- brand  
- olycks- och sjukdomsfall  
- elavbrott  
- hot och överfall 
- bombhot  
- rån, stöld 

 
Utomstående faror bl.a. olyckor i närheten: 

- brand i den närmaste omgivningen 
- trafikolycka 
- utsläpp av farliga ämnen i industri eller lagerområde i närheten 
- utsläpp av farliga ämnen vid transport av farligt gods 

 
Övriga utomstående riskfaktorer: 

- naturkatastrofer (ex. storm, översvämning)  
 

DAGLIGT BRANDSKYDD 
- se till att tobaksrökning sker endast på för ändamålet reserverade platser. 

tobaksfimparna skall sättas i askkoppar som är planerade för utomhusbruk       
och som är brandsäkra.  

SLÄCKNINGSVERKSAMHET 
  
Redskap för förstahandssläckning 

 
På området finns förstahandssläckningsmaterial i form av släckningsfiltar och 
handbrandsläckare. Personalen bör känna till var redskapen är placerade och hur de 
används.  

 
Släckningsfiltens effekt grundar sig på kvävning av elden, dvs. den lämpar sig väl för 
släckning av mindre apparater och fett bränder. 

 
Som förstahandssläckningsredskap området finns handbrandsläckare och 
släckningsfiltar. De är placerade vid de tält där det tillreds mat.  
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ÅTGÄRDER VID BOMBHOT  
 
Bombhot och postgång 
En tillställning eller en enskild person kan utsättas för bombhot. Polisen underrättas 
omedelbart om bombhot. Paket eller väskor som anländer till området skall inte lämnas 
obevakade på allmänna platser.  

 
Anteckna de saker som har att göra med samtalet och uppringaren eller e-
postmeddelandet. Vid bombhot per telefon vidtas följande åtgärder: 

1. Tala lugnt 
2. Avbryt inte den som ringer 
3. Förläng samtalet 
4. Påbörja spårningen efter samtalet så fort som möjligt 

 
Ställ följande frågor: 

1. När exploderar bomben? 
2. Var finns den placerad? 
3. Hur ser den ut? 

 
Notera: 
Identiteten på den som ringer: Man, kvinna, pojke, flicka 
Röst: Hög, låg, gäll, mjuk, skarp 
Talesätt: Snabbt, långsamt, stammande, mumlande, tydligt, förvrängt, svärande 
Språk: Svenska, finska, annat språk 
Dialekt: Finlandssvenska med lokal brytning, (vilken), svenska med finsk brytning, finska 
med svensk brytning etc. 
Förhållningssätt: Lugnt, uppjagat, annat 
Bakgrundsljud: Gatutrafik, ljud från människor, musik, andra speciella ljud. 
 
- anteckna allt möjligt som sägs under samtalets gång. 
- stäng inte telefonen eftersom spårningen av samtalet försvåras om du lagt på luren. 
- kontakta omedelbart polisen, tel. 112 
- vid bombhot ges evakueringsorder och information av polisen och 

säkerhetspersonalen.  
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4.2 ANVISNINGAR FÖR HANDLINGSSÄTT I OLIKA SITUATIONER 

 

OLIKA FAROSITUATIONER OCH FÖRFARINGSSÄTT  

OLYCKA 
 
ÅTGÄRDER VID OLYCKSFALL I ARBETET ELLER SJUKDOMSANFALL 
 

1. GÖR NÖDANMÄLAN TILL NÖDCENTRALEN TEL: 112 
 
2. OM PATIENTEN ÄR MEDVETSLÖS: 

 
• Placera patienten på sida (framstupa sidoläge). 
• Kontrollera andningen och iaktta patienten därefter hela tiden. 
 
Om andningen är normal, ska du lägga personen i framstupa sidoläge för att trygga 
andningen. Håll uppsikt över andningen tills professionell hjälp anländer.   

  

    

• Lyft personens hand snett uppåt med handflatan uppåt 
och placera andra handen över bröstet. 

• Böj det översta knäet.   
• Fatta tag i axeln och det böjda knäet och rulla den 

medvetslöse mot dig själv i sidoläge.   

  

    

• Placera handen under kinden med handflatan nedåt.  
• Låt det böjda benet vila vinkelrätt.  
• Kontrollera huvudets ställning för att säkra fria 

luftvägar.    

 
3. PATIENTEN INTE ANDAS: 
 

• Öppna andningsvägarna. 
• Inled återupplivning med tryckmetoden, tryck 30 gånger och blås 2 gånger 
• Fortsätt tills hjärtat slår och patienten andas. 
 

 Så återupplivar du om andningen inte är normal: 
 

    

4. Inleder du hjärt-lungräddningen med kompressioner. Placera 
din ena handlove mitt på bröstbenet och den andra handen 
ovanpå. Tryck 30 gånger med raka armar bröstbenet ner 4-5 
cm med en pulsrytm på 100 gånger/min. 
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5. Fortsätt med inblåsningar. Skapa på nytt fria luftvägar. Böj 
den drabbades käke bakåt (använd två fingrar på din ena 
hand) och böj (med din andra hand på hans panna) hans 
huvud bakåt. Kläm ihop näsan med tummen och pekfingret. 
Placera dina läppar tätt omkring hans mun och gör 2 
inblåsningar. Se samtidigt efter om hans bröstkorg höjs. 

 

    

6. Fortsätt ge omväxlande 30 kompressioner, 2 inblåsningar  
tills du kan ge över ansvaret till en professionell vårdare, tills 
personen börjar andas på nytt eller tills du inte längre orkar 
fortsätta. 

 
 

4. OM PATIENTEN HAR SVÅRA SKADOR: 
 

• Stoppa stora blodflöden. 
• Stöd benbrott. 
• Undvik förflyttning av en rygg- eller nackskadad 
• Förebygg chock med att lyfta upp benen. 
• Håll patienten varm. 

  

BRAND  
 
Verksamhetens tyngdpunkt bör sättas på:  
 

RÄDDNING AV MÄNNISKOR 
 
En snabb evakuering av rörelsehämmade klienter är svår att utföra. 
 

MÖJLIGA BRANDORSAKER: 
 
• Ovarsamhet med eld. 
• Tobaksrökning. 
• Fel i teknisk apparatur. 
• Anlagd brand.  



14 
 

FÖRFARINGSSÄTT VID BRAND: 
 
• RÄDDA MÄNNISKOR SOM ÄR I FARA. 
• ALARMERA BRANDKÅREN TEL.  112. 
• SLÄCK BRANDEN MED HANDSLÄCKARE. 
• VÄGLED BRANDKÅREN. 

 
Åtgärder vid brand 

- Bedöm farosituationen. 
- Led räddningsoperationen tills räddningsenheten anländer. 
- Inled räddningsoperationen i den utsträckning situationen medger. 
- Gör en SITUATIONSANMÄLAN till ledningen för räddningsverksamheten och 

bistå i operationen efter behov. 
 

SLÄCKNING MED HANDBRANDSLÄCKARE 
- Gå inte alldeles nära elden, utan börja släcka på ett säkert avstånd ca 2-3 m.  
- Rikta släckningsmedlet mot basen på elden. Släckningsmedlet bör spridas 

jämt över elden. 
- Töm inte hela handbrandsläckaren genast. När du inte ser elden längre, 

sparar släckmedel för eventuell ny antändning. 
- Reservera alltid minst två släckaren till brandplatsen. 
- OBS! Ring alltid till 112 fast branden har släckts av personalen eller om du 

endast känner röklukt. 
 

5 ÅTGÄRDER VID VÅLDSSITUATIONER (HOT, ÖVERFALL, RÅN) 

Polisen kontaktas om fysiskt våld inträffar.  
 

- Förutse störande faktorer genom att iaktta din miljö och kundernas uppförande. 
- Följ med gästerna, visa vägen och led vid behov. 
- Ingrip vi osaklig vistelse, osakligt beteende. 
- Skydda pengar och värdeföremål omsorgsfullt och skydda dem mot insyn. 
- Ta inte onödiga risker!  

 
 
Hur agera i hotande situationer: 
1. Behåll fattningen. 
2. Lugna ner den andra genom att prata. 
3. Fäst omgivningens uppmärksamhet vid händelsen. 
4. Larma extra hjälp så fort du kan. 
5. Dra dig tillbaka och håll ett säkerhetsavstånd, om du kan. 
6. Fly genast om situationen verkar bli farlig. 
 

 
 

6. BILAGOR 
 

1. Karta över platsen och/eller området där tillställningen ordnas (räddningsvägar, 
utrymningsvägar, placering av flytgas) 

2. Karta över avspärrade gator 
3. Planerar in- och utfart för fordon till marknadsplanen 
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v  
Bilaga 1 

FHJ – EA 
Magnus Lassander 

0400 513 265 Flytgas 
Nestekaasua 

Flytgas 
Nestekaasua 

Flytgas Till sjukhuset 
Sairaalaan 

Infart för 
räddningsfordon 

Handbrandsläckare finns vid varje plast där det tillredas 
mat dessutom finns det fem (5) stycken utplacerade på 
området på synliga hållare. 
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v 

 

 

Betonggrisar! 
Sulkuaita! 

 

Flytgas 
Nestekaasua 

Bilaga 2 

 

Flytgas 

FHJ – EA 
Magnus Lassander 

0400 513 265 

Samlingsplats - 
Kokoontumispaikka 

Flytgas 
Nestekaasua 

Infart för 
räddningsfordon 

Samlingsplats - 
Kokoontumispaikka 

Till sjukhuset 
Sairaalaan 

Betonggrisar! 
Sulkuaita! 

 

Flytgas – Nestekaasua 
På området - Aluellla 
Ca 300 kg 
I lagerskåp – 
varstokaapissa 
Ca 150 kg 
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   Bilaga 3 

Infart för bilar! 
Autojen ajosuunta! 

Betonggrisar! 
Sulkuaita! 

 

Utfart för bilar! 
Autojen ajosuunta! 

Betonggrisar! 
Sulkuaita! 
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 Bilaga 4 
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