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Vid brand eller annan fara

Rädda

de som är i uppenbar fara

Larma

genom telefon 112

Varna

övriga som hotas av fara

Släck

branden om det bedöms möjligt

Utrym

via närmaste utrymningsväg och bege er till

återsamlingsplatsen som är: Ultuna torg.

Använd ej hissar vid utrymning.

Stäng om möjligt dörrar och fönster.

In case of fire or other emergency

Rescue

those in obvious danger

Call

telephone 112

Warn

others in danger

Extinguish

the fire if possible

Evacuate

through nearest escape route and proceed to the

assembly point which is: Ultuna torg.

Do not use the elevators during evacuation.

Close doors and windows if possible.
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