Checklista Valborg
Aktivitet
Huvudansvarig person
(Anmäl majbrasa och ansvarig person till Brandförsvar och säkerhet,
Umeå Kommun 090-16 22 00) Se bilaga på nästa sida!
Ansvariga för brasa (2 personer)
• Hämta brandpost, brandslang och nyckel till vattenpost. Finns i
förrådet vid lekparken Tjärdalen. Nyckel till förrådet finns hos
Tjärdalens samfällighetsförening.
• Tända brasan
• Övervaka och se till att allt i brasan brinner upp
Hämta bord mm. från Holken.
• Bord
• Partytält (kan behövas vid ev. nederbörd)
• Kokplatta, gryta för korven, kaffevärmare, vattenkokare (för te)
Elkabelvinda.
Sånghäften (ca 30 st)
Sångledare
Varuinköp
• Varmkorv och bröd, senap o ketschup
• Dricka, kaffe, te, socker, kaffegrädde.
• Lottringar, muggar, assieter, servetter
• Ev. fikabröd om man ej bakar själv
Tag kontakt med kassören så ombesörjer han att det blir inhandlat
och levererat till Holken för avhämtning där.
Fika och korvförsäljning
• Korv m. bröd
10:• Kaffe, Te
10:• Fikabröd
10:• Festis
5:• Läsk
10:Växelkassa 800:- erhålles från kassören. Mobil med kortläsare ligger i
kassan. För att kunna ta emot kortbetalning.
Lotteri
• 1 lott
10:- , 3 lotter 20:Starta tidigt med att fixa priser ( Det brukar vara det svåraste)
Lotteriutropare
Affischering, Facebook, Hemsida (Frank Drewes)
Vid behov hämtning av ris till brasan
Övriga aktiviteter (Frivilligt efter egna önskemål)
Utgåva 2015-03-03

Ansvarig

Tänk efter innan du tänder majbrasa!
Hur ska du göra?
Eldning av majbrasor kan ställa till problem om
brasan inte anläggs på rätt sätt. Det gäller att
förhindra både brand och störningar av rök för
omgivningen. Är det mycket torrt i skog och mark
kan brandchefen förbjuda eldning, vilket sker
genom att eldningsförbud utfärdas.

Följande punkter ska vara uppfyllda inför majbrasa:
• Utse en ansvarig person för uppbyggnaden av
brasan och anmäl det till Brandförsvar och säkerhet.
• Välj eldningsplats för brasan så att rök och sot
inte stör närliggande byggnader och bostäder.
Vi kan inte ange något generellt säkerhetsavstånd mellan brasa och byggnaderna eftersom en
bedömning måste göras i varje enskilt fall med
hänsyn till risker, bebyggelse, topografi och vindriktning.

• Eldning på allmän plats, t ex park eller fotbollsplan, kräver alltid tillstånd från polisen.
• Brasan ska anläggas på okänslig mark såsom
grus eller naturjord. Inte på asfaltytor, stenhällar,
gräsmattor eller under elkraft- och teleledning.
• Material till brasan skall utgöras av kvistar, ris,
buskar, rent träavfall, eller annat lämpligt material. Sådant som inte får brännas är plast, gummi,
hushållsavfall, tryckimpregnerat trä, färg och
kemikalier eller annat miljöfarligt avfall.
• Utse en säkerhetsansvarig person för bränningen.
• Majbrasa inom bostadskvarteret, som inte ingår
i ett officiellt arrangemang (annonseras) får ske
med försiktighet och på eget ansvar. Markägarnas
godkännande skall alltid inhämtas.
• Tänd brasan med en trä/näverlunta, tändvätska
eller diesel. Använd inte bensin, eftersom den är
mycket farlig p g a gasbildning.
• Bevaka elden och räfsa ihop gammalt gräs i
anslutning till brasan. Se till att elden inte sprider
sig.
• När majbrasan har brunnit ner skall resterna
skottas ihop och ev glöd släckas. Området skall
vara helt städat inom en vecka.
Fyrverkeri och smällare
Nyttjande av fyrverkeripjäser och smällare får ske
inom tätorter utan polistillstånd om det inte är
ett officiellt arrangemang och om det sker i liten
omfattning och på säkert sätt (personsäkerhet
och brandrisker).

Räddningstjänsten i Robertsfors och Vindeln
Brandförsvar och säkerhet i Umeå

www.umea.se/brand

