UTLEIEKONTRAKT
Alle som er brukere eller leiere av Ålgård bedehus skal iht. pålegg fra Brannvesenet
Sør-Rogaland IKS gjøre seg kjent med følgende:
Rømningsveier, kapasiteter, slukkemidler.
• Rømningsveiene fra de rommene som skal brukes.
• Påse at rømningsveiene er frie og at ikke noe er hensatt eller lagret her.
• Stoler, bord eller andre tings skal ikke plasseres i evakueringssoner i de enkelte rom som
brukes.
• De enkelte rom skal brukes i henhold til normal kapasitet og møblering.
• Den som har ansvaret for arrangementet skal gjøre seg kjent med hvor slukkemidlene er
plassert, brannslanger og pulverapparat, og forvisse seg om at en kan bruke disse på
riktig måte.
Spesielle faremomenter:
• Bruk av all åpen ild er forbudt.
• Stearinlys eller te-lys skal stå i sikre staker eller skåler.
• ”Levende lys” skal ikke settes i trafikkerte soner eller anbringes i nærheten av brennbart
materiale.
• Være spesielt årvåkne når lokalene er fulle, vurder å sette ut vakter.
• De enkelte rom skal ikke forlates uten at alle levende lys slukkes.
Branninstruks: (er hengt opp på godt synlige plasser).
1. Brann må straks varsles over telefon 110.
2. Få ut alle som er truet av røyk og brann.
3. Forsøk å slokke.
4. Lukk dører og vinduer.
5. Møt og informer brannvesenet når de kommer.
Ved evakuering:
• Ved evakuering skal ansvarlig for arrangementet ta ledelsen.
• Sjekke at alle har kommet seg ut.
• Foreta opptelling ute.
Til lag og foreninger:
Alle lag og foreninger plikter å levere kopi av denne avtalen til sine ledere og sørge for at de
gjør seg kjent med innholdet, samt avholde brannøvelse en gang i året.
Utleier:
Styret for Ålgård bedehus er ansvarlig utleier. Spesielt med hensyn til leietakere som ikke har
fast tilhold på bedehuset skal det oppnevnes utleieansvarlig og at denne kontrakt nyttes ved
avtaleinngåelse med leietaker.
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