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Rutin gällande eldning och eldplats Gunnesby koloniträdgårdar. 
Rev. Dat. 2022-10-23/J.O 

Rutin för Eldplats och INFÖR eldning 
Johnny Olofsson (Stuga 85) är utsedd att leda arbeten i samband med eldning på basis av denna 
arbetsinstruktion.  

Arbetsledare (Omr. 1, 2 & 3) 

Eldansvarig är ägare och den som ansvarar att följa upp och uppdatera denna rutin Eldansvarig 

Säkerställ Eldplatsen förutsättningar, ev. träd/buskage m.m. som behöver åtgärdas för att upprätthålla 
säkerheten på eldplatsen. Vid funna avvikelser meddela Arbetsledare Område 2 för att vidta action. 

Eldansvarig, Arbetsledare 
(Område 2) 

Inspektera vallarna kring eldplatsen. Vid behov av förstärkning eller åtgärd meddela Arbetsledare Område 
2 för att vidta action. 

Eldansvarig, Arbetsledare 
(Område 2) 

Arbeta för att en grupp med frivilliga ”eldsjälar” finns tillgängliga. Eldansvarig 

Datum & tid för eldning bestäms av Eldningsansvarige eller dennes utsedde ersättare Eldansvarig 

Informera arbetsledare inför preliminärt eldningsdatum. Eldansvarig 

Se till så att det mesta av slyn är neddragen från koloniområdet till eldplatsen i god tid innan eldningen 
börjar. Se skylt framför den östra ingången av vad som kan eldas. Farligt avfall lämnas på kommunens 
miljöstationer. 

Arbetsledare (Omr. 1, 2 & 3) 

Se till att det finns en full P-10 gasolbehållare ink. gaständare. (Ställs i ’Avträdet’ dagen före Eldning) Arbetsledare (Område 2) 

Informera grannar / kolonister om de tider eldningen uppskattningsvis kommer att ske. Eldansvarig 

Undersök SMHI-dagsaktuella väderrapport gällande, regn, vindhastighet, vindriktning. (om möjligt inte in 
mot kolonin). 

Eldansvarig 

Vid varje eldningstillfälle ringa Räddningstjänsten Storgöteborgs telefonsvarare, 031-335 29 80, för 
besked om eventuellt eldningsförbud. Räddningstjänsten kan också bistå med råd och anvisningar om 
eldning, 031-335 26 00 (växel) 

Eldansvarig 

Ta med en telefon så att du kan larma SOS 112  Eldansvarig 

Tag fram redskapsramen och placera i sina jord ankare: Bestående av glödkratta med stålskaft L= 2 (m), 
2x grepar, Grensax, munskydd, brandfilt, gruskratta, ask-spade samt  gällande arbetsinstruktion, hänger 
på vägg-krok i ’Avträdet’. Saknas något eller behöver förnyas kontakta Arbetsledare Område 2. 

Eldansvarig 

Säkra brandväg mellan eldplats och bränbart material om minimum 2 meter. Eldansvarig 

Lägg ut trädgårdsslang med munstycke så att denna räcker runt hela eldplatsen. Eldansvarig 

Lägg ut gummiskydd på bilvägen för vattenslangen & ev. el-kabel till blåsfläkten samt tillhörande 
varningsskyltar som hänger på väggkrok i maskingaraget. 

Eldansvarig 

Gå igenom arbetsinstruktion med samtliga deltagare inför tändning av eld. Eldansvarig 
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Arbetsinstruktion FÖRE eldning 

Säkerställ allas medvetenhet om nödutrustning så som vattenslang, brandfilt och personlig 
skyddsutrustning samt nöd-/flyktvägar. 

Eldansvarig 

Upprätta en preliminär eldvaktskedja för att säkra genomförande av eldning. Eldansvarig 

• Medtag eget vatten och ev. förfriskningar (OBS! Eldning är mycket vätskekrävande och luften runt 
omkring är syrefattig – du behöver tänka dig för och hjälpa andra att tänka sig för!) 

• Skyddsskor, helst stövlar med spikskyddad sula. 

• Arbetshandskar. 

• Heltäckande kläder (ej lättantändliga). 

• Munskydd klass FFP3 eller bättre finns att tillgå för den som önskar på redskapsramen. 

Medverkande själva, 
Arbetsledare (Område 2) 

Gnistor & glöd kan färdas med vinden & kan antända längre bort. Var observanta!  

Vid behov ska vi alltid vara beredda på att akut släcka elden.  Beslut tas av Eldansvarige. 

Vid låg vindhastighet använd gärna blås-fläkten. Den hjälper till att få extra fart på elden.  Beslut tas av Eldansvarige. 

Tänd med gasolbrännaren. Gasolbehållaren med tillbehör tas snarast efter tänding in till ’Avträdet’.  Beslut tas av Eldansvarige. 

Lägg på bränbart material succesivt under eldning för att minska strålningsvärmen.   

Lämna aldrig elden obevakad.   

När eldplatsen är tom på bränbart material/Eldansvarig valt att avsluta eldning fastslås eldvaktskedjan. Beslut tas av Eldansvarige 

Bevaka glödbädden enligt överenskommen ”eldvaktskedjan”. Personligt ansvar 

Arbetsinstruktion EFTER eldning 

Spärra av glödbädden med stolpar och kätting. Eldansvarig 

Kratta ut resterande glöd och låt den brinna ut helt. Säkerställ att glödbädden är helt död. Eldansvarig 

Askan förs upp på vallarna som förstärkning där av. Eldansvarig 

Tag in redskapsramen ink. Samtliga verktyg till ’Avträdet’ Eldansvarig 

Tag in trädgårdsslang ink. Munstycke till maskingaraget. Eldansvarig 

Tag in kablage samt blåsfläkt till ’Avträdet’. Eldansvarig 

Tag in gummiskydd samt tillhörande varningsskyltar, skall hängas på väggkrok i maskingaraget. Eldansvarig 

Fira! Utbyt erfarenheter och vid behov uppdatera denna instruktion.  

Tack för din medverkan ! 

 

Kontaktuppgifter Eldansvarige: Kontaktuppgifter Räddningstjänst för råd: Kontaktuppgifter Arbetsledare Omr. 2: 

Johnny Olofsson (Stuga 85) Räddningstjänsten Storgöteborg  Tomas Dahl (Stuga 182) 

070-676 39 03  031-335 26 00 (växel)   073-985 83 11 
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                                                                          Eldvaktskedja datum: ……………..  

Tid Namn 
Glödvakt varje timme eller enligt överenskommelse. 

Mobilnummer 
Samtliga i eldkedjan skall kunna nås 

   
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Upprättad av:  Tomas Dahl hus 182 & Leif Larsson hus 55                       Godkänd av: Johnny Olofsson 

Datum: rev. 2022-10-23/J.O.     

 


