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SLÄCK 
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först dem som är i 
uppenbar fara.

räddningstjänsten, 
ring: Meddela 
var det brinner, om det finns  
innestängda människor och 
vem som ringer. 

övriga som hotas 
av faran.

branden om det 
bedöms som möjligt. 
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.
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Hyresgästföreningen

IN CASE OF FIRE

RESCUE 
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WARN

EXTINGUISH

EVACUATE
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in immediate danger.

fire department. By 
telephone: . Tell them 
your name, location of the 
fire and if anyone is trapped. 

 all those exposed to 
the danger.

 the fire, if 
considered possible.

 follow the signs 
and the evacuation plan. Do 
not use elevators. Proceed 
to the assambly point: 

THE PARKING LOT
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