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UTRYMNINGSPLAN FÖR LOGELOKALEN  
 
Det är ÖM:s uppgift och på styrelsens ansvar, att i början av varje period gå 
igenom utrymningsplanen med systrarna/brödrarna och uppmärksamma dem på var 
släcknings- och räddningsanordningarna finns och var de båda utgångarna ligger. 
 
ÖM skall ordna en utrymningsövning med systrarna/brödrarna i början av varje 
period och det är skäl att gå i båda trappuppgångarna och konkret konstatera var 
man skall samlas efter en eventuell utrymning. 

 
Vid varje möte vid hemgången, bör de ansvariga värdinnorna/värdarna kontrollera 
att spis och annan köksutrustning är avstängda, samt att alla levande ljus är släckta 
och att innehållet i eventuella askfat är släckta innan de töms i soporna. 
 
 
INFORMATION OM UTRYMNINGSPLANEN 
 
Ett exemplar av utrymningsplanen hänger på anslagstavlan i tamburen och ÖM 
samt styrelsemedlemmarna i varje loge bör ha ett eget exemplar, samt stiftelsen 
Odd Fellow hemmets styrelseordförande och medlemmarna. 
 
         
 
Allmänna uppgifter om byggnaden 
Logelokalen är belägen i ett 5-vånings hus, med källarvåning och vind. 
Logelokalen ligger på andra våningen. Huset, som är byggt av tegel, sten och 
betong ligger vid Bulevarden 11 A. Huset är byggt år 1903. 

 
Huset har 2 utgångar, en på Bulevarden och köksutgången på gårdssidan, som 
utmynnar via porten till Fredriksgatan. 
 
Ifall nödnumret 112 upprings (ÖM:s uppgift) skall detta nämnas!  
ÖM skall dessutom uppge vem som ringer och varifrån, vad har hänt, hur många 
personer är i fara, och att det är fråga om äldre personer och att trappuppgångarna 
är besvärliga och branta. 
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BRANDSKYDDSINFORMATION 
 
ALARMANORDNINGAR 

 
 

Brandvarnare 
 

I logelokalen finns 11 st brandvarnare jämnt fördelade i de olika utrymmena. 
Brandvarnarna sattes upp efter stjärnhimmelns renovering 2016.  
”Dessa ICAS IIR-Sli brandvarnare har 3st 3.4 V fastmonterade lithium batterin 
vars livslängd är ca. 10 år. Om man skulle testa dessa brandvarare regelbundet 
varje månad skulle livslängden (på batterien) vara t.o.m. 12 - 13 år. Genom att testa 
med 3 månaders mellanrum är livslängden ca.10 år, Men om man aldrig testar är 
livslängden endast 5 - 6 år. Man testar brandvarnaren genom att trycka på 
testknappen så att man får alarm. Bandvarnarna ger ett kort "piip" ifrån sig med  ca 
1 minuts intervall i 1 månads tid då batterien är slut. Jag testade dem på hösten 
2017 och kontrollerade att allt var ok efter sommaren.” 
(information av broder Bo Lind loge 4).  
Logens brandvarnare bör således utbytas tidigast år 2022. 
 
Stiftelsen Odd Fellow hemmets styrelse skall utse en person, som är ansvarig för 
brandvarnarna och som ser till att de hålls i skick. Brandvarnarna skall fästas med 
skruvar för att inte falla ner från taket på grund av värmen vid eventuell brand.  
Brandvarnarna placeras i taket cirka 50 cm från väggen. 
 
Brandvarnarna möjliggör tidig upptäckt av brand och detta är speciellt viktigt då de 
flesta som omkommer i samband med bränder, inte dör av brännskador, utan av 
den giftiga röken. 
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SLÄCKNINGS- OCH RÄDDNINGSANORDNINGAR 

 
Släckningsfiltar = brandfiltar 

 
I logelokalen finns en släckningsfilt och i köket och vid ämbetsmännens podier 
finns sammanlagt 7 st släckningsfiltar. Även i klädrummet, d.v.s. tamburen finns en 
släckningsfilt. 

 
Ficklampor 

 
Stiftelsens styrelse skall se till att det finns ficklampor vid alla ämbetsmannapodier 
och utse en ansvarig styrelsemedlem som byter batterierna i ficklamporna och 
kontrollerar varje månad att ficklamporna finns på podierna. 

 
Brandsläckare 

 
I logelokalen finns 4 st brandsläckare; en brandsläckare finns i tamburen utanför 
WC:t, en i kökets bakrum, en bakom scenen och en i kansliet. Ansvaret för 
brandsläckarna har stiftelsen Odd Fellow hemmets styrelse, som för detta skall utse 
en ansvarig person. 
Varannat år skall brandsläckarna kontrolleras i mars månad. Senast de 
kontrollerades var år 2017. 

 
Odd Fellow hemmets styrelse samt de enskilda logernas styrelser bör se till att 
utrymningsvägarna inte är blockerade. Kontroll skall ske vid varje möte. En 
ansvarig person utses i varje loges styrelse för varje arbetsperiod. 

 
FAROSITUATIONER 
 
Eldsvåda 
Vid eldsvåda bör logelokalen omedelbart utrymmas. Styrelsemedlemmarna kan 
eventuellt använda släckningsfilten och brandsläckaren om det kan ske utan risk. 
Ifall de inte lyckas släcka branden bör de omedelbart avlägsna sig ur rummet var  
brandhärden finns och stänga både fönster och dörrar efter sig.  Därefter stänger 
ÖM huvudströmbrytaren. 
Varje år kan logernas styrelse utse ansvariga personer som är kapabla att använda 
brandsläckarna samt släckningsfiltarna. 
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Kökspersonalen skall också varje period informeras om hur brandsläckarna och 
filtarna används och en ansvarig person skall utses av ÖM. 

 
De personer som är i omedelbar fara räddas genast och därefter är det 
övermästarens uppgift att ringa nödnumret 112 och därför bör ÖM se till att 
hon/han har telefonen med sig i logelokalen. Som reserv fungerar UM som också 
har sin telefon i logelokalen.  Under mötet skall telefonerna vara avstängda emedan 
de stör den tekniska utrustningen.  
UM skall möta brandkåren och ÖM skall exakt kunna meddela brandkåren var det 
brinner och om det finns instängda människor. 

 
Logernas PS ser till att ha närvarolistorna tillgängliga för att kontrollera att alla 
systrar/brödrar tagit ut sig ur byggnaden och inte återvänder in för att hämta något 
innan faran är över. 

 
ÖM har den högsta kontrollen och CM har kontrollen över att alla systrar/brödrar  
omedelbart tar sig ut ur logelokalen.  
 
Gula västar skall finnas 2 st på ÖM:s podie och en gul väst på UM;s podie som 
ÖM, CM och UM  sätter på sig då logen skall utrymmas. 
När det börjar brinna är det viktigt att handla snabbt och rätt.  
Målet är att så snabbt och säkert som möjligt få ut alla personer ur byggnaden, samt 
att hindra att någon kommer in innan faran är över. 
Efter endast ett fåtal minuter kan logelokalen vara rökfylld. 

 
Alla styrelsemedlemmar hjälper CM med utrymningen. De äldre systrarna och 
brödrarna bör få extra hjälp, speciellt då trapporna som går från första våningen ner 
till gatuplanet är mycket besvärliga. Även köksutgången är brant och farlig. 

 
Använd aldrig hissen vid utrymningen och inga ytterkläder får tas med emedan det 
fördröjer utrymningen. 
ÖM skall varna övriga personer i huset, som eventuellt hotas av branden eller 
annan fara. 
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BRAND I ANDRA UTRYMMEN ÄN I LOGELOKALEN 
 
Ifall branden uppstått i andra utrymmen än logelokalen, och trappuppgångarna är 
oframkomliga på grund av rökutveckling skall alla systrar/brödrar stanna i 
logelokalen och se till att alla dörrar är stängda. Våta handdukar kan läggas vid 
nedre kanten av dörrarna så att ingen rök tränger in i logelokalen. ÖM skall 
omedelbart larma brandkåren och informera om hur många personer som är 
instängda i logelokalen. Invänta brandkår för utrymning. 
 
Styrelsemedlemmarna hjälper ÖM såsom vid brand inne i logelokalen. Endast 
brandpersonal får ge lov åt systrarna/brödrarna att åter ta sig ut i trappuppgångarna. 
 
Ifall det inte går att utrymma logelokalen via dörren till logesalen kan utrymningen 
ske via organistens bås och då gäller det att ta sig ut via den bakre bänken mellan 
PS podiet och TExÖM podiet, och öppna ryggstödet, som fungerar som en dörr, 
som är fast med en hake. Därefter tar man sig till köket och ut genom 
köksutgången. 
  
Uppsamlingsplats  
Systrarna/brödrarna  samlas på gatan utanför huset mitt emot Bulevarden 11, alltså 
på andra sidan gatan, för namnupprop för att kontrollera  att alla kommit ut ur 
byggnaden. Namnuppropet sköts av PS. 
 
Personskada 
Första hjälpförpackningen med förband i medicinskåpet på WC:t bakom köket och 
förpackningen tas med, av den ansvarige värdinnan/värden vid eventuell utrymning 
av lokalen.  
Stiftelsen skall utse en ansvarig person som varje månad kontrollerar att 
medicinskåpet innehåller behövliga förband mm. 
 
Styrelsemedlemmarna skall vara beredda på att ta hand om skadade och chockade 
systrar /brödrar på uppsamlingsplatsen.  
Styrelsen utgör krishanteringsgruppen som tar hand om systrarna/brödrarna och 
senare kan experthjälp tillkallas. 
 
CM informerar om eventuell annan samlingsplats samt om återvändning till 
logelokalen. 
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Hjärtstillestånd 
 
I tamburen finns en defibrillator även kallad hjärtstartare som kan användas för att 
ge elstötar, defibrillering, för att få hjärtat att åter slå på en person som drabbats av 
hjärtstillestånd som t.ex ventrickelflimmer eller ventrikeltakykardi (vanliga former 
av arytmier). 
 
Varje loge bör utse en person som kan undervisa systrarna/brödrarna i början av 
varje verksamhetsperiod, hur defibrillatorn användes. 
 
Bombhot 
ÖM meddelar polisen ifall av hot. 
Utrymning av logelokalen såsom vid brand. 
 
Gasfara 
Vid gasfara utifrån bör alla fönster och dörrar stängas och luftkonditionshål skall 
täppas till och systrarna/brödrarna bör lyssna på informationen från 
riksradiostationen.  
 
SKYDDSUTRYMMEN 

 
Huset har inget eget skyddsutrymme. 
Ifall myndigheterna uppmanar befolkningen att gå till skyddsutrymmena (t.ex. vid 
krigsalarm, flygalarm etc), skall systrarna /brödrarna gå till skyddsutrymmet 
tillsammans under ledning av CM. PS ser till att alla är med. Närmaste 
skyddsutrymme är Q Parkerings hallen vid Skillnaden 

 
Husets kontaktperson: 

 
Ralph Krogius  
isännöitsijä/ disponent  
 
Oy Estlander & Co Ab  
Annegatan  25, II vån  
00100 Helsingfors  
tel. 010 837 0834  
gsm. 0400 - 778218 


