
  
Odd Fellow Huset i Meløy AS.  

Bernt Lunds veg 2. GLOMFJORD.      

  

Alle plikter å gjøre seg kjent med rømningsveier og 

nødutganger, plassering av brannslokningsutstyr og hvordan 

det virker.  

VED BRANNALARM:  

• Lukk alle vinduer og dører  

• Forlat bygget med det samme. Hjelp bevegelseshemmede.  

• Samlingsplass: Øverst i veien opp til huset. (Ved søppelhuset)  

  
 

VARSLE  alle tilstede ved å rope «BRANN! BRANN!».                                 

RING   NØDTELEFON 110.   Husk riktig adresse til bygningen.    

REDDE LIV.  Alle evakueres fra det brann og røyktruede området. 

Hjelp bevegelseshemmede.  Redningsaksjoner skal kun utføres i den 

utstrekning det ikke medfører fare for eget eller andres liv og helse.  

Det skal straks iverksettes tiltak for å lokalisere brannen.                                          

SLOKKE. Prøv å slukke brannen med de midler som er til rådighet, 

men utsett aldri deg selv eller andre for unødig fare.  

Møt brannvesenet og orienter om hvor det brenner, og si fra 

umiddelbart om det savnes personer.  

Ingen må gå inn i den brennende bygningen uten å avtale det med 

brannvesenet først.  

  



 

Alle plikter å gjøre seg kjent med branninstruks, rømningsveier 

og nødutganger, plassering av brannslokningsutstyr og hvordan 

dette virker.  

  

Før hvert møtestart i Logesalen.  

YV/ØV, tar frammøteprotokollen med seg opp fra salongen (husk 

gjesteprotokoll) og umiddelbart leverer disse til sekretær. SEKR sjekker om 

antall frammøtte i Logesal og frammøteprotokoll stemmer overens, (dersom 

dette IKKE stemmer overens) må de som ikke har skrevet seg i 

frammøteprotokollen straks gjøre det, leverer antallet til OM.  

YV/ØV, tar nøkkel som henger innenfor døren til Logesal og låser opp døren 

utenfor forværelset (til mørkerom) der brannslange i 2. etg. er montert 

innenfor døren. (Denne låses igjen når møtet er slutt.)  

SKM  har mobiltelefon med seg opp i Logesalen og er den som 

kontakter brannvesenet ved eventuell brann.  

  

VED BRANNALARM:  

• Når brannalarmen går under et Loge/Leirmøte, skal alt ordensarbeid 

straks opphøre, også rituelt arbeid, og Logen/Leiren skal uten videre 

anses som lukket.  

• YV/ØV åpner døren til forværelset og videre ut i gangen og sjekker at det 

er trygt å gå ned den veien.   
De som sitter fra alteret og mot UM/NH, samt Fung X OM/X HM forlater 

salen den veien som YV/ØV går.   Er dette ikke mulig forlater de samme 

vei som SKM.  

• SKM åpner døren til nødutgangen ved der han/hun sitter og sjekker at 

det er trygt å gå ned den veien.   



De som sitter fra alteret og mot OM/HM, samt KAP forlater salen den 

veien som SKM går.    Er dette ikke mulig forlater de samme vei som 

YV/ØV.  
SEKR sjekker at alle har forlatt salen og er så den siste som forlater den. 

HUSK protokoll (ene)  

• Hjelp bevegelseshemmede. Alle forlater bygget.   

• Samlingsplass: Øverst i veien opp til huset. (Ved søppelskuret)  

• SEKR foretar så navneopprop i henhold til frammøteprotokoll (er).  

  

  

 

VARSLE  alle tilstede ved å rope «BRANN! BRANN!».                        

SKM.  RINGER  NØDTELEFON 110.   Husk riktig adresse til bygningen.    

Det skal straks iverksettes tiltak for å lokalisere brannen.                                          

REDDE LIV  Alle evakueres fra det brann og røyktruede området. 

Hjelp bevegelseshemmede.  Redningsaksjoner skal kun utføres i den 

utstrekning det ikke medfører fare for eget eller andres liv og helse.  

SLOKKE.  Prøv å slukke brannen med de midler som er til rådighet.  

Møt brannvesenet og orienter om hvor det brenner, og si fra 

umiddelbart om det savnes personer.  

  

Ingen må gå inn i den brennende bygningen uten å avtale det med 

brannvesenet først.  

  

Husstyret.  


