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Brandskyddsplan KBS 

 
Fritidsbåthamnens namn Kungsängens Båtsällskap 

 
Fritidsbåthamnens adress Strandvägen 1, Kungsängen 

 
Utsedd att genomföra 

brandkyddsplanen 
Björn Hammarlund . Kontakuppgifter finns på 

www.kungsangensbatsallskap.se  

 

Antal fritidsbåtar i hamnen Cirka 175 bryggplatser samt 100 platser för 

vinterförvaring 

 

Antal gästande båtar Gästhamnen har plats för 8 båtar 

 

Brandsläckare Åtta brandsläckare placerade inom området. En på A och 

B bryggan, en på gästbryggan, två på C-bryggan samt en 

placerad på miljöstationen. 

Därutöver finns tre stycken i klubbhuset och en i 

masthuset. 

Brandsläckarna kontrolleras en gång per år. 

 

Regler för ”heta arbeten” Vid ”heta arbeten” ska tillstånd inhämtas från KBS 

styrelse. Vid heta arbeten med svetsning och 

metallslipning ska speciella åtgärder vidtas. Hinder ska 

monteras så att glödande partiklar inte kan hamna i 

antändbar omgivning. Efter arbetet ska arbetsområdet 

vattenbegjutas för att hindra eventuella glödande partiklar 

att antända omgivningen. 

 

Vid dylika arbeten ansvarar respektive  medlem för att 

brandsläckare och vattenhink finns bredvid. 

 

Skall heta arbeten utföras på båt i sjön, så skall denna 

flyttas till en brygga utan andra båtar i närheten t.ex. 

servicebryggan. 

 

Regler för rökning Inom KBS område ansvarar varje medlem för att rökning 

ej sker i närheten av bensin/oljedunkar eller vid 

miljöstationen. 

Fimpar kastas i därför avsedda kärl. Vi rekommenderar 

också att rökning ej sker i samband med segelhantering. 

 

Öppen eld Marschaller, eldkorgar och grillar får ej placeras i 

närheten av brännbart material såsom husfasad, staket, 

bryggor eller liknande. 

 

http://www.kungsangensbatsallskap.se/
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Elanslutning   På uppläggningsplatsen får el endast vara påkopplad 

under tid när båtägaren vistas vid båten, eller efter 

tillstånd av styrelsen.  

 

Förvaring brandfarliga vätskor Brandfarliga vätskor, gasflaskor av olika slag, får ej 

förvaras i KBS utrymmen (klubbhus, masthus 

motsvarande). 

 

Information Det är varje klubbmedlems ansvar att taga del av de 

internbestämmelser som råder inom KBS område. 

Bestämmelserna finns att ta del av i klubbhusets 

vaktpärm och på KBS hemsida (stadgar, ordningsregler, 

miljöplan,brandskyddsplan och avfallshanteringsplan). 

Bestämmelser vad gäller sophantering finns även på 

gästbryggans anslagstavla. 

 

Kontroll av brandskydd Genomföres av hamnvakten under passet. 

Kontroll görs av följande: 

 Inga trasiga kontakter eller elledningar inom 

området. 

 Brandsläckarna oskadda och på plats. 

 Inga bensin/oljedunkar eller andra kärl med 

brandfarligt innehåll lämnat på området. 

 

 
 

 

    

Vid olycka ring 112  

 
Var även beredd att öppna grindar så att 

 räddningstjänsten kommer fram! 
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Styrelsen 


