Byggnadsnämnden

Diariebeteckning:
Inkommit:

ANSÖKAN samlingslokal

Beslut:

Undertecknad anhåller om godkännande av sådan samlingslokal,
som avses i plan- och bygglagen, § 72a, samt fastställelse av högsta tillåtna personantal
enligt nedan:

1.
FASTIGHET

___________________

Stadsdel / By

Kvarter / Lägenhetens namn

..
.

Tomt nr / RNr

Adress

2.
SÖKANDE

Namn och yrke
Adress
Postnummer

3.
DEBITERINGSADRESS

5.
UTREDNING

6.
UNDERSKRIFT

Telefon mobil

Telefon

Telefon mobil

Postanstalt

Namn och yrke
Adress
Postnummer

4.
BILAGOR 1)

Telefon

Postanstalt

Situationsplan
Planritningar i 6 exemplar

Ventilationsritning
Luftmätningsprotokoll

Av bilagda handlingar framgår:
Parkeringsplatserna på tomten
Utrymmen för ytterkläder
Toalettutrymmen
Det fasta och med varandra hopfästbara sitsarnas placering
i sitsrader och på sitsområden (olika alternativ kan anges)
De fria bredderna i gångarna mellan sitsraderna (avståndet
mellan sitsarna)
Sitsarnas djup och bredd
Antalet platser på varje sitsområde samt det sammanlagda
antalet platser på utrymmets sitsområden
Bredden i gångarna på sidan om och mellan
sitsområdena
Lutningarna i gångarnas ramper och trappor
Sitsområdenas och -radernas planskillnader
Rummens och utrymmenas golvarealer, rumshöjder och
rumsvolym
Antal personer som avses bli inrymda i respektive
utrymme, såvida fastställelse av maximiantalet personer
önskas också utan arrangerade sittplatser

Möblering med bord och stolar
Utgångar och direkt till det fria ledande dörrar jämte
utrymningsbredder
Dörrarnas öppningsriktning, låsning och placering av s.k.
panik- eller snabbregler
Utrustning för begynnelsesläckning
Arrangemang för rökavgång
Signalbelysning
Säkerhetsbelysning
Belysning i avsatserna i salong
Räcken och ledstänger
Ventilationsarrangemangen
Anpassning för rörelsehindrade
Andra arrangemang som ökar säkerheten vid utrymning,
upprätthållande av ordningen och släckningsuppgifterna:

Sökandes/-enas eller sökandes befullmäktigade ombuds underskrift/-er

Ort och datum

___
.

.

Namnförtydligande:

_

___

.

Namnförtydligande:
1) Bifogad bilaga utmärks med kryss i ifrågavarande ruta.
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