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Förhållningsregler och säkerhetskodex
för användning av Egnahemsfabriken Tjörn
ANTAGNA AV MEDLEMSMÖTE 2019-01-24

1. SÄKERHET
Det åligger alla användare att bekanta sig med arbetsplatsens arbetsmiljöplan. Läsa den och
känna till var den finns.
I verksamheten har vi maskiner som bör behandlas med stor respekt, gå därför aldrig nära
någon som befinner sig i ett arbetsmoment då de kanske varken hör eller ser dig. Att stöta till
någon som står vid en maskin kan leda till allvarliga skador.
Det är förbjudet att använda maskinerna innan man har genomgått alla säkerhetsinstruktioner.
Användare av elverktyg skall ha sina namn uppskrivna på tillståndslista för att ha rätt att nyttja
dessa.
Om du är osäker på en maskin eller om en maskin hänger sig skall du inte använda den.
Koppla ur maskinen innan åtgärd och sök assistans.
Använd alltid skyddsglasögon vid arbete med maskiner som kan orsaka splitter.
Använd alltid hörselskydd vid arbete med utrustning som ger upphov till besvärande ljudnivåer
och skarpa ljud.
I verksamheten används praktiska kläder: stadiga skor så att man inte snubblar medan man
arbetar, kläder som inte hänger och kan fastna i någon maskin, håret uppsatt (av samma
anledning) och oömma arbetskläder för att minska brandrisk och skador.
För regelbundna användare (“projektbyggare”) skall stadiga skor uttolkas som arbetsskor med
skyddshätta och tjock sula med genomtrampningsskydd.
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Det åligger särskilt varje användare att ge akt på uppmaningar från verksamhetens platschef
tillika övergripande arbetsmiljö- och säkerhetsansvarig. Oaktsamhet i detta avseende utgör
grund för att avhysas från platsen.
Efter avslutat arbete städar man av gemensamma utrymmen och återställer verktyg och
utrustning som använts till dess platser. Gör de maskiner du använt rena.
Vid oaktsamhet med Egnahemsfabrikens verktyg som leder till att verktyget går sönder eller
skadas åligger det användaren att återställa/ersätta verktyget.

2. ÖPPETTIDER OCH BEMANNING
Egnahemsfabriken Tjörn är öppen och bemannad måndag-torsdag (ej helgdagar) mellan
klockan 08.00 - 15.00.

3. ARBETE OCH VISTELSE PÅ PLATSEN UTANFÖR ÖPPETTIDER
Platsen får användas av medlemmar i Egnahemsfabriken mellan klockan 07.00 - 21.00 varje
dag i veckan. Personer som inte är medlemmar i föreningen får endast nyttja platsen i sällskap
med en medlem, som är ansvarig för gästen.
Respektera de boende i boningshuset. Detta innebär särskilt:
● Kör försiktigt
● Bullra inte
● Vistas inte mer än nödvändigt runt bostadshuset
Parkering utanför verksamhetens öppettider får endast ske på parkeringsytan nedanför ladan.

4. STUDION
Användning av och vistelse i studion är öppet för alla projektbyggare på nivå 2 och 3, samt för
övriga medlemmar som önskar använda lokalen för att hålla ett möte. Ickemedlemmar är
välkomna att vistas i studion i sällskap med medlemmar som gäster.
Den som håller i ett möte ansvarar för att det diskas och städas efter mötet.

5. TRAFIK OCH PARKERING
Parkering ska ske på den iordningställda parkeringsytan nedanför ladan. Vid behov, exv. i
samband med leveranser, får fordon köras upp runt ladan (fram till studion). Detta skall endast
ske i undantagsfall och särskild försiktighet måste iakttas då det finns lekande barn på platsen.
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6. NÄRVAROLOGG
När man befinner sig på Egnahemsfabriken och arbetar med ett projekt utanför öppettider
signerar man in sig i närvarologgen. Detta är obligatoriskt för samtliga personer som använder
platsen för att utföra projekt, oaktat projektstorlek.

7. NYCKELMEDLEMMAR
Föreningens Nyckelmedlemmar är personer som har anförtrotts nyckel till låsta utrymmen.
Dessa personer har särskilt ansvar för vem som får tillträde till stängda utrymmen.
Nyckelmedlemmar utses av styrelsen 2 gånger per år eller när fråga väckts av enskild medlem
som önskar bli nyckelmedlem.
Nyckelmedlemmar finns anslagna med telefonnummer på anslagstavlan.

8. RÖKNING OCH ELDNING
Rökning får endast ske på anvisad rökplats.
Eldning är strängt förbjudet.
Heta arbeten får endast utföras av person med erforderlig utbildning.
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