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MOd stöd uv 10 § uV' lQ3eu den 1 Iilars 1940 om s},y1,lighet 
för ägare av anl1iggnin2a~ ooh byggnader att anordna slyc'ds
rum Iil o Iil o jär'lfCrd Iiled E ~ i KU~1g1o I,!nj:ts kungörelse "amma 
da.g angåe1uo ir:;l'ät.t8l1dE eV' sk~lddsrum för an1äsgnil!gu!' och 
byggnader mo mo förordr: at' Iänsstyrelr>en at'i; viad:3ntuc.nL:,:;; 
och vlndsl'ö jnir.g sl,a1L cur så ej skett, Snar(lst möj Ug'L 
och ~.l-lä!Lu dqn lIJ....w.1·i].l}4;"O vara verkställd Jnom saratUga 
fastlsheGlr :"nun luttskyödsort.erna "i. U'Lueto 

l, Viu<lsst2.dning och 7inds:röjninc; sl.all ske ober'j<lude ,} 
om ViU".6.Q fil.' försedd mE el brandbot Gen elle1: icke. 

2, Vi'l(!.sL·ö,jnjngen <k~ll ske på 8udunt sätt att brtnn
bero. ooh riirde1ösa fiirE"li: l slis)Jl1 parmer. kart onC' €I l' ~lasiga 
lådor, mcr"ler och lil-;:mno.e bortsl<:affas )~r8.n f6.stighe-ton el-
ler förs·toras genom brenr:,ing o . 

3, t 'l_'J ,;n 'or,. ',.nbnrc 10~'e:ad l Ro,J..cl:o ku=u el.cor böra 
bert skccffe.S fr"n fast i§ hE -t en nedfly-c';;all. ö.är su är ml);1 H~'i;, 
från v':Lnd.m och placon s för a'et icko öJm bl'ancEarnn j va
ningar/l.a 1. l.1ilgc,t' J:i;rYIJi! e i. kä11ar·· ellEn.' bct.tonvf,nin:SE.D. 01-
~,er :t friHgga:nde byggr.aC S3.S0'1l garage (jller J,ilmGndG" l.cka
~_en lJöl'V,n.j as med. hl1nqr..:. -(,ill illÖ jli,;~lO'~ ernn t. ill övorvr kn:i.n ' 
och nl,'.sl'ic):;,i~ S 

4" ])3.<' bortfJfc'Gllir g ':tv 'brlinnbaru l'dreoål fl'ån vi.r.du:J. av 
111'aktiska skUl Ö~ omöjJ fr a'Gt :':lelt grmOJlföra hr dot 1." ftö:rll 
vikt a-0t lm })lcmr-".ssig vj;ldsstddnin~ utföres, D6una G n s){o 
eXemTJelv1<J genom e:i;t lt SE: föremål saSOLl böckor och 111.n[n(1' 
förpe.ckas i 'Je~lnt-lig8 H rar • skåp ellm' bjn:ålåc1 o:", Vf r~ go. 
risken 1"3:' an'(;[.n6nin15 ulI,skas" Lårarna '"illsamraclIH3 ra')( ö,ir:;'!, 
Geds, >cOill icke kan bort Il}·afras. upps':;1illas <Jå B.i;t 51 Jl'1l1:LdE 
ooh "l' ~'T')m" n' ~ ~l~n'!\C .. J.' !..L...",\. .>.4_.L.t.b~ .. ~u ",. >:4"--: 

5 . ilr 'oe'i;y6elr,e )~Öl "tlnskand€l av branc,farml och fi'r bere ' 
(ande ev Jtö:rre slFcimjne''lD1:iJlighete:i? pa viuden 2.\' G':;' Fl:dlj -
vFge;nT av trä 1 '~( .il\g~ St'3 man Qvlfignmw och crfJ5ttn3 n:::.d no ' 
1; el1< I'".cl s li"t där rcE\ har. ö'\'3? 

6 JiJ' a'~ t mi ns};:a l r< adfaran l \T,.m'lilgarna lcunna 7 i d b01'1;-
i'l yV.;n.~l!g dFl:>:"ill'fm 1il'Gt an-cUndl ige. fÖ'lIl'Gorgard: nor, bo: dciulml' 
([l e:pc [' .Or' och 111mande bc,rttagJ.s och fÖj'pack:'H i oYl"~\:'·å(iOl' 
olle:,' {y likt och brlinnl Sht :1'öraJl1ål i niirheton aV'önTi',rcn fl "c
tes till l.e Inre delarr Il 'liT rUJBlel1. 

'Oppsr,Ja sIc tt, 1 1andskansHet den 1,5 apri ' 1~40" 
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