
 Hantering vid olycka 

o Kalla på hjälp 

o Upphämtningsplats för Räddningstjänsten 

o Vem gör vad 

o Krishantering 

 Kontaktlista 



Parkeringen vid Metsjön 
Herrestadsfjället / Uddevalla kommun. 
 
(Bom över vägen öster om Metsjön. Ofta öppen, det går då att 
köra nära stugan.) 
 
Stugan 
WGS84 decimal (lat, lon) 58.425853, 11.858754 
Parkeringen 
WGS84 decimal (lat, lon) 58.427157, 11.844249 

Kontakta Friluftsfrämjandets krisnummer 
Ring 08-657 49 28. Ange larm-id 873534 

Ring 112 till SOS Alarm 
Använd 112-appen om det finns täckning

Ansvarig för omhändertagande av skadad: Stugvärd 
Reserv för omhändertagande av skadad: Värd 2 om det finns / Stugvärd 
Ta hand om gäster: Värd 2 om det finns / Stugvärd / Gäst 
Huvudansvarig för att leda arbetet: Stugvärd 

 



 



 Öppethållande i Krokestugan vid Västra Krokevattnets norra del 

 Öppet arrangemang med fritt deltagande 

 Inne- och uteaktiviteter i natur och kulturmiljö 

 Sträcka:  ca 1200 meter från parkering vid Metsjön, vägbom som oftast är öppen. 

 Väder: varierande. Kolla med webbtjänsten eller appen smhi.se 

 Deltagare: Deltagare är medlemmar, eller ej medlemmar.  

 Stugvärdar med god kännedom om anläggning och byggnader. 

 Stugvärdar har första hjälpen-kunskap, tillgång till material, och telefon. 

 Stugvärd har 112-appen installerad och aktiv. 

 Info på webbplatsen inom ramen för aktiviteten. 

 Information på plats i detalj för den som frågar. 

 Deltagarlista finns inte för alla besökare – öppen aktivitet. 

 Medlemmar kan nås via medlemssystemet för ICE mm. (Personnummer eller 
medlemsnummer kan behövas) 

 Avslutning och reflektion av aktiviteten hjälper oss att bli bättre, och att fånga in risker: 
o Antal deltagare och ev försäljningssumma rapporteras 

 Incidenter – rapporteras alltid till 

 friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/viktigt-att-veta/kris-och-
sakerhet/incidentrapport/ 

Brandfara vid eldning Varsamhet och kunskap 
 
Kunskap om hur utrustning används 

Vattenhink ska 
finnas intill eldstad 
Brandfilt och 
brandsläckare i 
lokalen 
 

Incident, nedkylning, större 
olycka eller nödsituation 

Planera utifrån gästernas säkerhet; om det inträffar 
olycka utser stugvärd en gäst som för övriga i 
säkerhet medan stugvärden hjälper den nödställda. 

 

Besökares sjukdom eller olycka Stugvärden tar hand om den och anropar hjälp, 
hjälper skadade beroende på skada. 
 
Larm till 112; Livräddande åtgärder i avvaktan av 
hjälp. 

Första hjälpen-utr 
finns hos stugvärd 
 
Appen 112 

Okända allergier, huggormsbett, 
etc 

Handling enligt akut sjukdom efter bedömning av 
läget. Kontakta 1177 för råd. 

Första hjälpen-utr 
finns hos stugvärd 

Besökares trasig utrustning som 
gör det omöjligt att fortsätta 

Stugvärden assisterar efter behov.  

Dåligt väder Kolla väderprognos regelbundet, planera enligt 
förutsättningarna. 

 







Antal deltagare, ev försäljningssumma, samt kort allmän kommentar redovisas till 
kassören. 

Detta hjälper oss att bli bättre över tid, och att fånga in risker.



 




