Socialdemokraterna Tjörn
Rutiner och instruktioner för hantering av Humlans
inbrottslarm och ytterdörrarnas lås, 2021-01-15 version 2,0
(Gäller främst för våra medlemmar som har fått behörighet till en lås/larmtagg)

Rutiner:
• Varning för att bli utelåst!
•
•

•

•

1.
2.
3.

Låset till ytterdörrarna går automatiskt i lås när dörrarna stängs. När du lämnar lokalerna se då till
att du har larmtaggen med dig! Alternativt att du har någon som är beredd att släppa in dig igen.
Det går inte längre att låsa upp ytterdörrarna med nyckel, den tidigare nyckeln som är personligt
utkvitterad av varje innehavare används numera enbart till dörren mellan stora salen och vår lokal.
När du kommer till Humlan och ska öppna ytterdörren kontrollera först på knappsatsen utanför
dörren om lokalen är larmad, om Röd lampa lyser är larmet på om Grön lampa lyser
är larmet avstängt.
För att låsa upp och hantera larmet se instruktionerna här nedan.
När vi avslutar en verksamhet och ska lämna Humlan ska den som har öppnat eller alternativt vid
större möten/samlingar den som är ansvarig (sammankallande) för verksamheten kontrollera att
det inte befinner sig någon kvar någonstans i huset, när det är gjort och allt är släckt och stängt
skall larmet sättas på enligt instruktionen här nedan. Om det fortgår annan verksamhet i huset när
vi lämnar var då tydlig med att lämna över ansvaret för att sätta På larmet till de som är kvar.
Om larmet utlösts av misstag
Stäng av larmet enligt instruktionen för ”Stänga AV larmet” här nedan.
Invänta väktare.
Arbetarekommunen har tre superanvändare för hanteringen av larmet, dessa tre har tillgång till
kod för att återkalla larmet hos Securitas via telefon 0771-50 60 15. Det är Benny Halldin tel.
0708-93 66 11, Jan-Evert Halldin tel. 0706-43 01 71 och Christer Olofsson tel. 0705-67 48 54.
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Stänga AV larmet
Kontrollera att RÖD lampa ”on” lyser ( = larm på)
Tryck #, håll upp taggen framför BLÅ punkt tills ett pip hörs och slå sedan din personliga kod.
GRÖN lampa ”off ” tänds. Larmet är AV och dörren kan öppnas.
Sätta PÅ larmet
Kontrollera att ingen är kvar någonstans i lokalerna!)
Tryck #, håll upp taggen framför BLÅ punkt tills ett pip hörs och slå sedan din personliga kod.
RÖD lampa ”on” tänds. Larmet är nu PÅ.
Låsa upp dörren när lokalen redan är AV-larmad
GRÖN lampa lyser om lokalen är AV-larmad
Håll upp taggen framför BLÅ punkt tills ett pip hörs och slå sedan din personliga kod.
Dörren kan öppnas.
Christer Olofsson och Jan-Evert Halldin lokalansvariga inom Tjörns arbetarekommun.

