
Säkerhetsplan för Stjärnhallen, Idrottsgränd 1-3, Nykarleby 
 
VIKTIGA TELEFONNUMMER: 

Allmänt nödnummer                                                 112 

Polis (alarmtelefon)                                                 10022 

Elverket i Nykarleby (dejournummer)                                                    (06) 7220050 

Giftinformationscentralen                               0800 147111 

 
Säkerhetsansvariga: 
Bildningsdirektör, Teresia Tötterman-Engström                      067856430 

Tf. Välfärdschef, Heidi Kronqvist             044 721 9071 

Hallmästare, Thomas Wannäs                        044 721 9079 

Stjärnhallens GSM             050 582 7444 

 

FASTIGHETSSKÖTSEL: 

Mårten Lindström                                     050 4082204 

 

Ansvarig för ventilation, automatiskt brandalarm. 
Hallmästare, Thomas Wannäs           044-721 9012                                       

 
Dejourering: 
Nykarleby Fastighetsservice Kb                                  0400 563294,  050 5648017 

Stjärnhallens dejourstelefon                         050 5827444 

RÄDDNINGSVERKET 

Brand + ambulans                            112   

Brandstationen (kl. 8.00-16.00)                                 (06) 7856280 

Jourande lokala enhetsledare  (kl. 16.00-8.00)                          0500-663690 

Jourande områdesunderbefäl (kl. 16.00-8.00)                           040-7734321 

 

Nykarleby Hälovårdscentral  må- fr kl. 8-16,  rådgivning                     (06) 7862701   

Övriga tider: Jouren Malmskas hälsovårdscentral, Jakobstad     (06) 7861111 

 

Säkerhetsplanen finns i sin helhet i övervakningsrummet invid Stjärnhallens entré och på 

Stadshuset (Topeliusesplanaden 7, 66900 NYKARLEBY) 

 

 

Nykarleby den 11.1.2013 (uppdaterad 27.11.2019) 

 

 

Teresia Tötterman-Engström    Heidi Kronqvist Thomas Wannäs 



SLÄCKNINGS- OCH RÄDDNINGSPLAN FÖR STJÄRNHALLEN,  

Idrottsgränd 1-3, 66900 NYKARLEBY 
 

1. Situationsplan (se bilaga!) 

- Vägarna till Stjärnhallen är asfalterade och plogas vintertid. 

- Byggnaden är belägen väster om Nykarleby centrum (Idrottsgränd 1-3). Intill 

Stjärnhallen finns fotbollsplan (Gamla plan), sportplan (Skogsvallen) och ishall 

samt en grusplan som vid evenemang fungerar som parkeringsplats. 

 

2. Detaljplan (se bilaga!) 

 

3. Säkerhetsansvariga och kontaktpersoner 

- Hallmästare Thomas Wannäs, säkerhetsansvarig för området 

- Mårten Lindström, tfn  0447219012, säkerhetsansvarig för fastigheten. 

- Service/övervakning Hallmästare Thomas Wannäs tfn. 044 721 9079 

 

4. Släcknings- och räddningsutrustning 

- Se bilaga! 

 

5. Angreppsvägar - se detaljplan! 

 

6. Rökventilation – se detaljplan! 

 

7. Alarmskåp för automatiskt brandalarm         

- Finns i Stjärnhallens huvudentré / vindfång 

 

8. Byggnadsbeskrivning 

- Byggnadernas grundplan framgår av planritningarna. 

- byggnaderna är av trä, betong och är rappade samt försedda med plåttak. 

 

9. Övriga räddnings- och släckningsresurser 

-fordon som skall användas i nödsituationer är följande: 

a) arrangörernas bilar 

b) ambulans, ankomst efter ca 5 min. 

c) taxibilar, ankomst ”     ”    5   ” 

- Skadade kan i väntan på transport placeras i närbelägna bostadsfastigheter  

 

10. Övriga upplysningar 

- Räddningsplanen genomgås alltid med personalen och övriga aktörer i början av 

ett nytt år. 

- Utrymningsövningar hålls med personal  

- Övervakningspersonalen känner till alla utgångar och reservutgångar och ansvarar 

för utrymningen med de grupper som för tillfället befinner sig i Stjärnhallen 

samlas på ett bestämt ställe på utsidan. Gruppledaren kontrollerar personantalet i 

sin grupp, så att alla kommit ut.  

- Fastigheternas utrymningstid är 2-3 minuter. 

- Förstahjälpskåp finns i övervakningsrummet  

- Planen finns i övervakningsrummet och i bildningskansliet och tekniska kansliet 

samt utdelas till brandchefen och vaktmästaren. 

 

7.  Släcknings- och räddningsutrustning 



7.1 Stjärnhallen  
 

Placering    Brandpost             Pulversläckare 

Stora Björnen (Nya salen)   *  *  

Lilla Björnen  (Gamla salen)  -  * 

Bellatrix (Spegelsalen)   -  * 

Café Lilla Hunden   -  - 

Köket    -  * 

Gym Herkules   -  - 

Phoenix (mötesrum II vån.)  -  * 

Cassiopeja (förråd bakom gamla salen)  -  - 

Gymkorridor    -  * 

Korridor mellan läktare / Lilla Björn  -  * 

Korridor utanför matchdörren/Stora Björn *  * 

Korridor / Löpbanan   *  * 

Huvuddörr / vindfång   *  * 

                                                                                       Defibrillator 

Huvuddörr/ vindfång                                                      * 

 

9. Direktiv för olyckssituationer 
 

9.1 Anvisningar för olycks-, faro- och skadesituationer 

 

Nödnummer 112 

 

Brand 

 - Rädda och varna besökarna om faran 

 - RING 112 

 - Begränsa branden genom att stänga av ventilation, dörrar och fönster 

 - Släck med närmaste handsläckningsredskap 

 - Vägled räddningsenheterna till platsen 

 - Kontrollera att alla personer är ute 

 

Olycksfall/Sjukdomsattack 

 - Undersök vad som har hänt 

 - Rädda de som är i livsfara, förhindra fler olyckor 

 - Ge första hjälp 

 - RING 112 

 

Elavbrott 

- Saklig information till användarna 

 - Säkerhetsbelysning används 

 - Övervakaren / ordningsvakterna hjälper folk ut behöver ha tillgång till fick lampa 

 

Inbrott/Skadegörelse 

- Övervakaren / ordningsvakterna övervakar byggnaden under evenemang 

 - Övervakaren / ordningsvakterna området kring byggnaden 

 

Bombhot 

 - Saklig information åt användare/publik 

 - Evakuera folk ur byggnaden, ring 112 


