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Liftinstruktion 2023 2022-12-21 

Vi vill på förhand tacka er för att ni gör det möjligt för klubben att hålla i gång verksamheten i 

vinter. Utan er ideella insats skulle det inte gå att hålla öppet över huvud taget. TACK! 

Om liften stannar av någon oförklarlig anledning och det inte går att spåra felet, om liftvajern 

hoppar ur eller andra mekaniska fel, kontakta: 

• Daniel Thorén 070-262 59 56 (liftansvarig) 

Nu till lite regler som vi måste hålla på: 

• Om du inte kan jobba då du är uppsatt i liftvaktsschemat har du ansvar att ordna detta 

själv. Ring bemanningsansvarig eller försök byta pass. 

 

• Det måste alltid finnas två liftvakter på plats vid liften. 

 

• Ni har de befogenheter som ni anser er behöva för att hålla anläggningen så säker ni 

kan. Var uppmärksam på att det inte åks ”slalom” i liften, då kan liftlinan hoppa ur. Är du 

osäker så ring liftansvarige. 

 

• Sätt upp liftköavspärrningar (se separat instruktion) så att kön inte hamnar ute på 

bromsplanen. 

 

• Mota bort nyfikna vuxna från bromsplanen och följ de uppsatta reglerna som sitter på 

tydliga skyltar vid liften. 

 

• Vid olycksfall ring 112. Bästa hjälpen är att ni finns som stöd. Invänta 

räddningstjänsten. OBS: Ta personuppgifter på den skadade och notera kortfattat vad 

som hänt och lämna detta till liftansvarige. 

 

• SKOTERN ska finnas till hands vid eventuell olycka i backen. 

o Den ska alltid stå parkerad på angiven plats. 

o Lagkrav för att få köra skoter är B-körkort utfärdat före 1/1 2000 eller förarbevis 

för skoter. Man måste också använda hjälm. 

o Skotern är ingen leksak – inga barn på skotern! 

o Parkera ej skotern diagonalt eller tvärs i lutning – risk för vältning. 

o Kör sakta med omdöme och efter kanterna i backen. 

 

• Se till att alla passerar vändkorsen. 
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Öppning 

Varje arbetspass: 

• Låna nyckel av kafeteriapersonalen eller använd låsappen i din mobil och lås upp 

elcentralen, liftkuren och garaget. Du hittar borrmaskin, borr och laddare i elcentralen. 

• Kvällstid skall belysningen tändas och det görs med: 

o Touchströmbrytare som finns på skrivbordet på kontoret, eller med 

o Blå tryckströmbrytare som sitter till vänster längst in i elcentralen. 

• Sätt ut båda nödstoppen vid liftpåstigningen och körlåda till nya liften. Nödstopp och 

körlåda förvaras i elcentralen. 

• Koppla ur skoterns batteriladdare och kör ut skotern till uppställningsplatsen bredvid 

liftkuren. 

• Kontrollera överåkningslinorna vid liftavstigningen och vändhjulen. 

• Starta båda liftarna för att säkerställa att de fungera. 

• Kör sedan enbart den nya liften.  

o Den gamla liften skall startas först när liftköerna blir 1-2 minuter långa. 

• Kolla att sjukvårdsmaterial finns på plats (förvaras i plåtskåpet i liftkuren) 

• Ställ ut mejselställ som står i elcentralen. 

• Ordna nät för liftköavspärrning, se separat instruktion. 

• Ta en runda runt anläggningen med skotern och kolla alla avspärrningar och skyddsnät. 

• Se till att de inte är nedsnöade och att de sitter på plats. 

• Starta åkbandet, se separat instruktion. 

• Ta av skyddshuvarna över vändkorsen och släpp in åkarna till liften. 

Lördag: 

• Sätt upp avspärrningsnäten vid liftpåstigningen, se separat instruktion 

• Näten ligger på liftkurens trappa 

Skyddsnät & Avspärrningar 

Liftpersonalen ansvarar för att alla skyddsnät och avspärrningar sitter på plats och är OK innan 

anläggningen öppnas! Se separat instruktion för placering av nät i anläggningen. Vänta inte 

tills det blir kö utan förbered med en gång - för kö blir det. 

Tag alltså en runda med skotern och borr och se över nätningarna innan uppstart av liften, 

samt håll koll på skyddsnäten under drift och åtgärda omgående om något händer. 
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Stängning 

Varje arbetspass 

• Sätt på skyddshuvarna på vändkorsen 

• Se till att liftarna är tomma på åkande 

• Stäng av liftarna och slå av huvudströmbrytarna för liftarna i elcentralen 

• Stäng av åkbandet och täck över med presenningar. 

• Häng in åkbandets nyckel till höger om dörren i elcentralen. 

• Kör in skotern i garaget. Fäll upp skoterns säte och anslut batteriladdaren. 

• Tag in mejselställ i elcentralen 

• Tag in de båda nödstoppen och körlådan vid liftpåstigningen. 

• Om belysningen varit tänd skall den släckas med: 

o Touchströmbrytare som finns på skrivbordet på kontoret, eller med 

o Blå tryckströmbrytare som sitter till vänster längst in i elcentralen. 

• Lås och släck liftkur, el-central och garage. 

• Om du lånat nyckel, lämna den till kafeteriapersonalen. 

• Om du är ensam kvar; lås och larma klubbstugan. 

Söndag: 

• Samma moment som ovan plus: 

• Plocka ned och rulla ihop näten vid liftpåstigningen. 

• Lägg dem på liftkurens trappa. 


