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SÄKERHETSINFORMATION 
 
 
Hyresgäster i Trögdsgården ska i förebyggande syfte se till att  

• Utrymningsvägar är markerade och upplåsta  
• Utrymningsvägar inte blockeras av bord, stolar eller liknande  
• Informera alla gäster om var utrymningsvägarna finns  
• Inte släppa in fler personer än vad lokalerna är godkända för. Max 150 personer i hela 

Trögdsgården och sittande max 120 personer i Stora Salen  
• Ta reda på var brandsläckare finns och att Du kan hantera dessa, se utrymningsplan på 

nästa sida. OBS! De röda punkterna markerar vad brandsläckarna finns. 
• Placera ljus, marschaller och fyrverkerier på säker plats. Placera EJ marschaller på 

trappor och räcken intill byggnaden. 
• Ingen rökning får ske i lokalerna, ej heller utanför entrén 
• Gångvägar, trappor och utrymningsvägar ska vara skottade och sandade vintertid  
• Eventuella tillstånd för offentlig dans, fyrverkeri, m.m. är sökta och godkända  

 
Vid olycksfall 

• I allvarliga fall, larma alltid 112. 
Ni befinner er vid: 
Trögdsgården, Veckholm Hedsta 2, Fastighetsbeteckning Hedsta 1:12, 745 99 ENKÖPING  

• Plåsterautomat finns på toaletten närmast stora salen. 
• Hjärtstartare finns utomhus, på höger sida av entrén. Mer information finns på 

hemsidan. 
 
Skadebegränsade åtgärder vid brand  

• Utrym lokalen, uppsamlingsplats är grusplanen framför bygdegården  
• Larma SOS telefon nr 112.  

Ni befinner er vid: 
Trögdsgården, Veckholm Hedsta 2, Fastighetsbeteckning Hedsta 1:12, 745 99 ENKÖPING  

• Använd brandsläckare som finns i städskrubb, hall och norra sidan av scenen i markplan 
och i hallen bakom dörren till sammanträdesrummet på övre plan.  

 
Innan ni lämnar lokalen, se till att  

• Levande ljus är släckta  
• Spisar och hällar är avstängda  
• Vattenkranar och kran till diskmaskin samt säkerhetsbrytare för diskmaskin är avstängda  
• Dörrar och fönster är stängda och reglade  
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Utrymningsplan:  
Nedre plan  

- Scenutgång  
- Entré 

 
Övre plan  

- Nödutgång genom fönster/brandtrappa 

 

 

Röda punkter = Brandsläckares placering. 
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