BRANNINSTRUKS
ARENA MERÅKER - SPORTSTUNET

A:

VARSLING
1. Brann varsles automatisk med ringing i alarmklokker.
2. Ansvarlig leder er ansvarlig for å ringe brannvesenet, telefon 110.

B:

RØMMING
1. Overnattende plikter å gjøre seg kjent med rømningsveier ut fra Sportstunet.

Rømningsveier er merket.
2. Når brann varsles, skal alle rom forlates.
3. Ansvarlig leder sørger for at alle overnattende kommer seg ut, og for at de som

trenger hjelp, får det.
4. Vinduer og dører må om mulig lukkes igjen.
C:

KONTROLL
1. 1Overnattende skal samles på oppstillingsplassen, utenfor håndballhall på

asfalten, slik at de ikke er til hinder for brannvesenet.
2. Overnattende stiller opp samlet for hvert overnattingsrom. Ansvarlig leder foretar

opptelling og melder i fra til brannvakt for anleggene.
3. Ingen forlater oppstillingsplassen før klarsignal gis.
D:

BRANNSLOKKING
1. Ansvarlig leder skal gjøre seg kjent med plassering og bruk av slokkemidler.

Tilgjengelige slokkemidler brukes for å forhindre brann ved branntilløp.
2. Brannslukningsutstyr skal kontrolleres minst en gang årlig av driftsansvarlig.
E:

BRANNØVELSE
1. Brannøvelse, herunder evakueringsøvelse, skal gjennomføres minimum en gang i
året.
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Regler for Arena Meråker
Leietakers ansvar
1. Leietaker er ansvarlig for at anlegget er ryddig og i samme stand på det tidspunkt
det leveres tilbake, som da leietaker overtok det. Rom og anlegg som ikke er
avtalt leid skal ikke brukes. Manglende rydding vil medføre tilleggsfaktura
tilsvarende kostnaden for å sette lokalet tilbake til den stand det var ved
leieforholdets start.
2. Lag/leietaker har tilsynsansvaret for sine leide rom ved Sportstunet og
idrettsanlegg.
3. Leietaker er ansvarlig for ro og orden og for at uvedkommende ikke er til stede på
anlegget. Skader på bygninger og utstyr må meldes utleier uoppfordret. Leietaker
og vert skal sammen se over Sportstunet og idrettsanleggene før avreise. Arena
Meråker kan iverksette reparasjoner for leietakers regning.
Ved unødig utløsing av brannalarm som medfører varsling til
brannvesen/brannvakt i Meråker kommune, vil leietaker bli belastet med til en
hver tid gjeldende satser en unødig utrykning medfører. Pr. 01.01.2016 er dette
gebyret på kr. 2000,- pr. utrykning.
4. Det skal være ro på sportstunet kl. 23.00.
5. Leietaker oppfordres til å hjelpe kantinepersonalet med å holde orden i kantinen.
Leietaker skal følge instruks om rydding av tallerkener, kniver, gafler og glass på
anvist sted.
6. Leietaker skal levere utleverte nøkler til vert ved avreise.
7. Leietaker skal levere utfylt og signert bestillingsskjema til vert før avreise.
8. Leietaker er pliktig til å sette seg inn i gjeldende branninstruks og regler for Arena
Meråker.
9. Idrettshaller / utstyr
Hallene og utstyret som er i Hallene skal kun benyttes til det formålet det er
beregnet for. Fotball- og håndballmål skal alltid være forankret slik at det står
sikkert. Skulle Utleier bli oppmerksom på at noe av utstyret anvendes i strid med
disse reglene/hva det er ment til å brukes som, kan Utleier kreve at leieforholdet
avsluttes umiddelbart. Enhver slik ulovlig benyttelse av Hallene og/eller utstyr er
alltid Leietakers ansvar og kan aldri lastes Utleier. Herunder bemerkes at det ikke
Utleiers, men Leietakers, ansvar å påse at Hallene og/eller utstyr blir benyttet på
riktig måte.
10. Feil og mangler
Dersom det oppstår feil eller mangler ved Sportstunet, Hallene og/eller utstyr, skal
all aktivitet umiddelbart innstilles, og alle brukere skal forlate Hallene. Leietaker
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skal deretter varsle Vert om forholdet eller ved mer alvorlige feil og/eller mangler
ringe teknisk vakt på 906 59 956. For mindre alvorlige feil eller mangler, og som
Leietaker for eksempel ønsker å endre på, kan leietaker send en e-post til
post@arenameraker.no. Ved slike mindre feil og/eller mangler kan Leietaker
fortsette aktiviteten så lenge det ikke er fare for ytterligere skade.
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