BRANDSÄKERHET
I HEMMET

Varje år omkommer över 100 människor i
bränder i Sverige. Här får du tips om vad du
kan göra för att förhindra brand i din bostad.

CHECKLISTA

Det är ofta vardagliga saker som orsakar
bostadsbränder, till exempel en glömd
platta på spisen eller levande ljus.
För att minska risken för brand hemma
hos dig, bör du tänka på följande:
;; Levande ljus hålls under uppsikt.
En bra regel: den som tänder ljuset
släcker det.
;; Rengör filtret i köksfläkten regelbundet
så att det är fritt från fett. Vid en 		
torrkokning kan filtret annars lätt
börja brinna.
;; Diskmaskin, tvättmaskin eller 		
torktumlare används endast dagtid
och när någon finns i bostaden.
;; Byt blinkande lysrör omedelbart och
byt samtidigt glimtändaren.
;; Rök aldrig i sängen eller någon 		
annanstans där du riskerar att somna.
;; Förvara tändstickor och tändare
utom räckhåll för barn.
;; Använd inte elektriska apparater med
skadade sladdar eller kontakter.
;; Förvara aska från öppen spis och
liknande i metallkärl med lock. Kärlet
ska aldrig ställas på brännbart
underlag. Tänk på att glöd kan finnas
i aska under mycket lång tid.
Varje år omkommer cirka 100 människor
i bränder i Sverige. De flesta av dessa
bränder sker i bostäder. Genom att ha
rätt brandskydd och att regelbundet
kontrollera brandsäkerheten i din
bostad kan du minska risken för att
ditt hem ska drabbas.

;; Dörrar till källare och vindar ska alltid
vara låsta.
;; Håll trapphus fria från brännbara
föremål.

OM DET BÖRJAR BRINNA

SE ÖVER DITT BRANDSKYDD

När en brand har startat är förloppen
mycket snabbt. Efter bara några minuter
kan branden vara så stor och avge så
mycket giftig brandrök att det är livsfarligt
att vara i närheten. Det gäller att agera
snabbt och enligt grundregeln:
RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK.

Genom att ha rätt utrustning i ditt hem har
du möjlighet att kunna göra en egen insats
medan branden fortfarande är relativt liten.
Vi rekommenderar att du har följande i ditt
hem:

Brandvarnare

Brandvarnaren ökar dina
chanser att kunna ta dig ut
om det börjar brinna, den
känner nämligen av eventuell
rök i ett tidigt stadium. Det
är oftast just röken som dödar, inte själva
elden. Röken är mycket giftig och sövande
och om du sover när det börjar brinna, finns
det stor risk att du inte vaknar. En brandvarnare är därför en billig livförsäkring.

• Rädda och varna människor som kan
vara i fara utan att du själv tar några
risker.

Du bör ha minst en brandvarnare per
våningsplan, den bevakar cirka 60 m2.
Placera brandvarnaren i anslutning till
sovrummet samt i rummets högsta punkt.
Kontrollera brandvarnaren regelbundet, till
exempel vid första advent och byt batteriet
om det behövs.

•

Försök släcka om det är en mindre
brand.

•

Om du inte kan släcka själv - stäng dörren till rummet där det brinner och ring
112. Möt upp räddningstjänsten.

•

Om rummet fylls av rök - kryp under
röken. Vid golvet finns syre och sikten är
bättre.

•

Om du är i ett flerbostadshus, gå inte
ut i ett rökfyllt trapphus. Röken dödar.
Stanna i lägenheten och håll dörrar och
fönster stängda. Påkalla hjälp från räddningstjänsten. En lägenhet kan stå emot
brand och rök i 30 till 60 minuter.

•

Brinner det i en kastrull ska du kväva
elden med ett grytlock eller med en
brandfilt. Häll aldrig på vatten.

Brandsläckare

Till bostäder rekommenderar vi
en pulversläckare på 6 kg. Se
till att den står lättillgängligt
och att alla i familjen vet hur
den fungerar.

Brandfilt

En brandfilt är ett bra
komplement till en handbrandsläckare. Den kan
med fördel användas för
att släcka brand i kläder eller
andra mindre bränder genom
att kväva elden.

Så här använder du en handbrandsläckare
1

Ryck loss
sprintern

2

Rikta lågt
mot branden

3

Tryck ned
handtaget

OM OSS

Gästrike Räddningstjänst ansvarar för
räddnings-tjänsten i fem kommuner; Gävle,
Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby
kommuner.

MER INFORMATION

Du hittar mer information om brandsäkerhet på
vår webbplats: www.gastrikeraddningstjanst.se

KONTAKTA OSS

Om du har frågor får du gärna kontakta oss:
Växel, telefonnummer 026 - 17 96 53
Inre befäl, telefonnummer 026-17 50 83

Vid en nödsituation - ring 112

