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INSTRUKS VED BRAND  PÅ Fuglemosevænget 2 8620 Kjellerup  

 
Alarmer´ Ring til alarmcentralen. Tryk 1-1-2  

Fortæl, at der er en brand, og 

- Hvem du er 

- Hvor du ringer fra Fuglemosevænget 22 8620 Kjellerup, adgang fra Fuglemosevej 

- Hvilket tlf.nr. du ringer fra (brug mobil, hvis muligt) 

- Hvad der er sket 

- Om der er tilskadekomne eller personer i fare 

Bekæmp Forsøg at slukke branden med nærmeste egnede brandmateriel. 

-  Luk alle vinduer og døre – men lås ikke 

-  Udsæt ikke dig/andre selv for risiko 

Redning/ Evakuering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlingsplads 

- Forlad bygningen øjeblikkeligt, hvis du føler dig truet af situationen 

- Bring personer væk fra farezonen 

- Føler du dig ikke truet, (og telefonen virker). Meld ”brand” – og at bygningen 

skal evakueres 

- Besvar ikke interne opkald på telefonen i en brandsituation 

- Evakuér personerne til samlingspladsen Fuglemosevej 1 E (parkeringspladsen 

ved vaskeri overfor fælleshuset) 

 

 

Fuglemosevej 1E 8620 Kjellerup 

Samlingsplads ansvarlig - En medarbejder påtager sig rollen som samlingspladsansvarlig, indtil en leder kommer til 

stede 

- Den ansvarlige uddelegerer opgaver og modtager hjælp med organisering af opgaver – fra 

kolleger 

- Meddel overfor forsamlingen - højt og tydeligt - at du er den samlingsplads 

ansvarlige 

 

Fortæl at: 

- Såfremt nogen savnes - så skal du have det at vide 

- Registrer evt. savnede personer og deres forventede ophold sted. 

- Orientér alle om det videre forløb. 

Samlingsplads Fuglemosevej 1E 8620 Kjellerup 

Brand og redning Modtag brand- og redning ved ___Fuglemosevænget 2 8620 Kjellerup______og vis vej til skadestedet. 

• Fortæl indsatslederen hvad du ved om situationen, og om nogen savnes inde i bygningen. 

• Forsyn redningsmandskabet med informationer, plantegninger og evt. nøgler. 

Orienter 

 

 

Oplysning 

Din nærmeste leder  

Navn: Kirsten Dencker                                              Tlf: 23288325  

 

Fortæl, hvad der er sket, 

- Hvor det brænder 

- Om der er tilskadekomne eller personer i fare, 

- Om brand- og redning er alarmeret. 
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