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Ankomststämpel

ANMÄLAN TILLFÄLLIGA ARRANGEMANG
PÅ OFFENTLIG PLATS i t ex samlingstält

Fylls i av den person som är ansvarig för det tillfälliga arrangemanget. Samtliga fält är
obligatoriska. Blanketten och eventuella bilagor ska ha inkommit senast två veckor
innan arrangemanget sker.

OBS: Vid offentlig tillställning kontrollera hos Polismyndigheten i Kronobergs län om
tillstånd kvävs.
Faxa eller skicka följande uppgifter till Räddningstjänsten Östra Kronoberg.
Texta tydligt
Arrangör (namn på företaget, förening etc)

Ansvarig för arrangemanget (namn, och personnummer, fysisk person)

Ansvarigs telefonnummer (telefon hem, telefon mobil)

Arrangemanget avser tiden

Kontaktperson/er, brandskyddsansvarig som finns närvarande en eller flera
Namn
Mobiltelefon

Namn

Mobiltelefon

Adress / platsbeskrivning där arrangemanget sker

Postnummer och ort

Antal personer

Övrigt

Då jag som arrangör undertecknar denna anmälan är jag medveten om att det är jag som bär
ansvaret för arrangemanget och säkerheten.
___________________________________________________________________________________________________

Bilagor som medskickas

Ritning av tältet och området där arrangemanget ska ske. Utrymningsvägar och
släckredskap markeras med måttangivelse.
Säkerhetsplan.
Godkännandebevis för samlingstält (över 150 personer).
Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarlig vara (vid tillståndspliktig mängd).
Finns på vår hemsida www.ostrakronoberg.se.
_________________________________________________________________________________________
Datum och ort
Underskrift
Postadress

Storgatan 45
365 32 Lessebo

Besöksadress

Telefon

Fax

Storgatan 45 Lessebo
Lokgatan 20 Tingsryd

0478-443 00

0478-122 70
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Att tänka på vid arrangemang på offentlig plats
Säkerhet
Du som arrangör ska upprätta en säkerhetsplan för arrangemanget. Planen ska visa
arrangemangets säkerhetsorganisation, vilka verksamheter som bedrivs samt
ansvarsfördelning. Släckutrustning ska alltid finnas i skälig omfattning.
Att tänka på vid placering av serveringstält, försäljningsstånd osv.
 Avstånd till närliggande byggnader.
 Befintliga utrymningsvägar får inte blockeras.
 Framkomlighet – gator och räddningsvägar får inte vara blockerade för
räddningsfordon.
Samlingstält ska vara godkända enligt SRVFS 1995:1 (Statens räddningsverksförfattningssamling). Giltigt godkännandebevis utfärdat av SP (Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut) ska kunna uppvisas.
Om du har frågor om säkerhet kontakta
Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Tfn 0478-443 00
raddningstjanst@rok.lessebo.se
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