
Underskrift ansv 

Telefon/mobil N nförtydligande. 

072-3979973 Hans Ranholm, kårordf. 

Kalmar kommun 
BRANDKÅREN 

ANMÄLAN AV ÖVERNATTNING 

Bilaga 2 

Anmälan av övernattning i lokaler som normalt ej nyttjas för denna typ av verk-
samhet 
Anmälan skall undertecknas av upplåtaren som därefter överlämnar blanketten till nyttjaren som 
ansvarar för att anmälan inkommer till brandkåren senast 2 arbetsdagar innan förläggningstill-
fallet. 

Objekt 

Sjömansgatan 2, Scoutgården 
Datum Fr.o.m. T.om. 

Härmed intygas att jag tagit del av meddelande gällande övernattning i skolor och att byggna-
den/byggnaderna uppfyller kraven i punkterna 1 — 8 i detta meddelande samt att eventuella an 
-märkningar vid senaste brandsyn är åtgärdade. SE ÄVEN BIFOGAD ÖVERENS-
KOMMELSE OM UTÖKAD FÖRLÄGGNINGSKAPACITET. 

Härmed intygas att jag tagit del av meddelande gällande övernattning i skolor och att ordnings-
föreskrifter punkt 9 — 13 i detta meddelande följs. 

Förening eller liknande 

Underskrift ansvarig nyttjare 

Namnförtydligande. Telefon/mobil 

Antal sovande i respektive lokal 
Lokal Antal sovande 

Sjömansgatan 2, Scoutgården, Stora Salen (max 34 pers) 

Sjömansgatan 2, Scoutgården, Gula Huset (max 9 pers) 

Uppsamlingsplats Gräsmattan bakom scoutgården. 

Anmälan skicka till Kalmar Brandkår antingen via brev eller e-post. 

Postadress Besöksadress Telefon e-post 
Box 150 Scheelegatan 11 0480-45 75 10 raddning@kalmanse 
391 21 Kalmar 

2017-04-03 



Sv: Förläggning för övernattning

Mattias Andersson <Mattias.A.Andersson@kalmar.se>
Mon 9/27/2021 8:00 AM

To:  Hans Ranholm <hansranholm@hotmail.com>

Hej!

Jag bekräftar härmed denna överenskommelse.

Mattias Andersson
Enhetschef Förebyggande

tfn. 0480-45 75 25 

mattias.a.andersson@kalmar.se

Kalmar kommun | Kalmar Brandkår

Scheelegatan 11

Box 150 | 391 21 Kalmar

www.kalmar.se

Från: Hans Ranholm <hansranholm@hotmail.com> 
Skickat: den 24 september 2021 14:29
Till: Mattias Andersson <Mattias.A.Andersson@kalmar.se>
Ämne: Förläggning för övernattning

Efter gemensam genomgång av lokalerna är Kalmar brandkår 
och Tallhagens scoutkår överens om att Stora Salen i scoutgården 
på Sjömansgatan 2 får utnyttjas för förläggning för övernattning 
av högst 34 sovande.

Hans Ranholm, ordförande Tallhagens scoutkår 

Detta eftersom salen har en direkt utrymningsväg samt även 
utrymningsväg genom entréhallens dubbeldörrar, och under 
förutsättning av 

- att brandvarnare finns i salen och i entréhallen utanför och att 
dessa är sammankopplade, 

- att brandskyddet i övrigt uppfyller miniminivån i brandkårens 
riktlinjer för övernattning, samt 

- att brandvarnare i salen och i entréhallen utanför 
kontrolleras särskilt inför varje övernattning. 

2021-09-27https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATE0OTcwLTVhYQA5LTEx...

Mattias Andersson, enhetschef Förebyggande, Kalmar brandkår 
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