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När skolorna är stängda
Nu närmar sig jullov och många skolor kommer att vara stängda under några veckor. Precis
som tidigare år vill vi passa på att påminna om några enkla åtgärder för att minska risk för
skada under jul- och nyårshelgen.


Kontrollera låsrutinerna och att befintliga larm fungerar. Gärna en extra koll så att alla
dörrar är låsta och alla fönster är reglade.



Låt inte skolbyggnader stå helt mörklagda. En god idé är att ha belysning både inomoch utomhus.



Överväg utökad bevakning och rondering, speciellt under nyårsnatten.



Förvara stöldbergärlig egendom såsom läsplattor, laptops, musikinstrument, kameror
mm i låst och larmat utrymme utan fönster.



Brännbart material ska alltid förvaras minst 6 m från byggnad och töm alla närliggande
papperskorgar.



Säkerställ att kranen för huvudavstängning av inkommande vatten är lättillgänglig om ev.
vattenläckage uppstår. Helst inte bakom låst dörr dit ”bara” en enda person har nyckel.
Om möjligt, stäng av vattenförsörjning i lokaler som inte ska användas. Trygga även
värmeförsörjning för att förhindra att vattenledningar fryser sönder om det blir många
minusgrader ute.



Har ni pågående entreprenadarbeten bör en kontakt med entreprenören tas för att
säkerställa att både dörrar och fönster är låsta och reglade. Om takarbeten pågår
säkerställ att entreprenaden är både snö- och regnsäkrad. Heta arbeten sista dagen
innan jullovet kan behöva en särskild kontroll.

1.9.1.3 Säkerhetsföreskrift – Tomma byggnader
För tomma byggnader och lokaler som inte är i bruk gäller kommunvillkorets
säkerhetsföreskrift. Den är högaktuell nu när vintern har kommit och vi har minusgrader och
snö i vårt avlånga land.
För tomma byggnader, d.v.s. byggnader eller lokaler som inte är i bruk gäller det att ha
 kontinuerlig tillsyn minst 1 gång i veckan med yttre och inre kontroll av byggnadens samtliga
plan (dokumentera tillsynen skriftligt)
 daglig temperaturmätning per våningsplan (distansteknik accepteras) där lägsta tillåtna
temperatur är 5 ºC.

Prisbasbeloppet 2019
Prisbasbeloppet är fastställt till 46 500 kronor för 2019.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Göran Olsgatan 1, 211 22 MALMÖ.
Telefon 0703-576365 – www.ksfab.se – brittmarie@ksfab.se
Om du inte längre önskar motta våra nyhetsbrev, kan du enkelt avregistrera dig genom att skicka ett mail till Ingrid på
ingrid.andersson@ksfab.se och meddela det.

