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På stolpe.
1. Är alla reflexer på stolpen och skylten intakta (3 st)?
2. Är alla beslag korrekt monterade och I gott skick?
3. Är de två insexskruvarna på fundamentet som håller stolpen dragna?
Livräddningshake.
1. Är båda reflexerna intakta?
2. Är dekal “RESCUE HOOK” intakt?
3. Är vimpeln I toppen hel?
4. Är trekroken intakt?
Livräddningsstege.
1. Är alla reflexer och textreflexer hela (6 st)?
2. Är stegpinnarna I gott skick?
3. Är vanglarna (sidorna) I gott skick?
4. Kontrollera att häkthakar och distanser är hela och att de sitter fast.
Frälsarkransar på livräddningspost.
1. Är alla reflexer intakta (4 st)?
2. Finns skador på livbojen?
3. Se till att kastlinan inte exponeras för solljus, att den är väl instoppad i
handtaget och att linan runt bojen skyddas av sin plastslang
Kättinglejdare.
1. Är reflexskylt och alla reflexer intakta?
2. Rensa från beväxning.
3. Är lejdaren rostangripen?
4. Lyft upp lejdaren så att hela kan kontrolleras.
5. Sitter alla skruvar fast?
6. Finns det tillräckligt med utrymme för fötterna när man klättrar?
7. Räcker lejdaren ned minst en (1) meter under normalt lågvatten?
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Brandsläckare
1. Kontrollera att tryckmätaren visar på grönt
2. Kontrollera att skåpets spärr fungerar
3. Okulärbesikta att allt ser helt och rent ut. Åtgärda vid behov.
Livbojar, enskilda
1. Är alla reflexer intakta ?
2. Finns skador på livbojen?
3. Se till att kastlinan inte exponeras för solljus, att den är väl instoppad i
handtaget och att linan runt bojen skyddas av sin plastslang.
Första hjälpen placerad i föreningshus.
1. Kontrollera att allt finns och fyll på vid behov.
Defibrillator (hjärtstartare) placerad i föreningshus.
1. Underhåll ska utföras var 4:de år 2024, 2028 osv. och bör ske i
september.
2. Underhållet utföres hos leverantören består av bl.a. av batteribyte.
Dokumentation
1. Kontrollera att informationstavla och säkerhetsplan är aktuella.
Utbildning
1. Utbildning i handhavande av utrustning utförd.
Vinterförvaring, materiel som ska förvaras i förrådet vid brygga A
1. Livräddningshake 4 st
2. Livräddningsstege 4st
3. Brandsläckare 4st

