
 

Säkerhetsdokument 
 
 
 
 
Företag:____________________________________________  Monter nr:_____________ 
 
 Varje enskild utställare ansvarar för säkerheten i sin egen monter och att företagets 

produkter eller aktiviteter ej orsakar skada på mässbesökare eller andra personer. 

 Utställare som avser att avverka skog i sin monter, eller bedriva annan verksamhet i 
montern som kan orsaka fara för åskådare/besökare, är skyldig att utse 
Säkerhetsansvarig. Företagets säkerhetsansvarige skall noggrant ta del av detta 
dokument och därefter signera motagandet av sin kopia. 

 Säkerhetsansvarig ser till så att tillräckliga avspärrningar sätts upp mot publiken samt 
ansvarar för att området runt avverkande maskin/er noggrant hålls under uppsikt.  
Säkerhetsansvarig ska omedelbart avbryta demonstrationerna om en risksituation uppstår. 

 Samordna med grannmontern så att ni undviker besökarströmmar över montergränsen 
innanför säkerhetsavspärrningar. 

 Maskinförare skall instrueras att undvika kap med kapkedja i publikriktningen p g a risken för 
s k kedjeskott. 

 Träd i montern som ej kan fällas på ett riskfritt sätt får ej fällas då publik vistas inne på 
mässområdet. Fällningen måste utföras innan mässan öppnar eller efter att publiken lämnat 
området.  

 Säkerhetsfunktionärer från Elmia (gul Elmia-väst) patrullerar mässområdets avverknings-
montrar under mässan. Dessa står till utställarnas tjänst som hjälp att ordna avspärrningar, 
mota publik eller avstyra risksituationer. Säkerhetsfunktionärerna kontaktar utställarna första 
mässdagens morgon. 

 Säkerhetsfunktionärerna har rätt (och skyldighet) att omedelbart avbryta avverkning eller 
annan verksamhet om de anser den riskfylld. 

 Säkerhetsansvarig skall även tillse att företaget inte orsakar annan skada som t ex brand, 
olje/bränsleläckage etc. Följ brandföreskrifter från Räddningstjänsten och hantera bränslen 
och oljor med försiktighet.  

 Om en olycka inträffar – larma via 112-numret! Ange olycksplats Elmia Wood, 
Bratteborg/Vaggeryd, samt monternummer och olyckans art och omfattning.  

 Larma omedelbart mässinformationen vid mässentrén om ett olje- eller bränsleläckage 
skulle uppstå. Telefon: +46 36 15 21 53. 

 Öppen eld måste hanteras med största varsamhet. Se till att ha nödvändig släcknings-
utrustning inom räckhåll. Om brandrisken är stor meddelas totalt eldningsförbud. 

 Vi vill ha säkerhetsdokumentet hos oss senast 16 maj. 
 

□    Vi berörs inte av ovan i vår monter. 
 

Undertecknad har funktionen som Säkerhetsansvarig, och har tagit del av ovanstående 
säkerhetsföreskrifter: 

 
_________________________________ _________________________________________ 
Namnunderskrift   Namnförtydligande 

 

Mailas till: annika.lindskog@elmia.se 


