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 Den 1 december uppmärksammas brandvarnaren på Brandvarnarens dag. Passa på att byta 

batterier och testa larmet på samtliga brandvarnare i din bostad. 

 Bra ställen att montera brandvarnare på är i närheten av tvättmaskin, diskmaskin och i rum 

med spis.  

 Se över att brandsläckarnas mätare visar att de har bra tryck. 

 Brandfilten används bl a för att släcka eld på spisen. Se till att den förvaras nära köket. 

 Varje radhus är en egen brandcell med brandavskiljande väggar mellan husen. Informera 

samtliga boende i huset om er egen återsamlingsplats i händelse av brand. 

 Från husets övre våning finns en utfällbar stege att använda vid utrymning. Den kan vara 

trög att öppna så att förvara en mindre hammare i närheten rekommenderas. Informera var 

stegen finns och hur den används för samtliga i hushållet. 

 Lämna inte tända ljus obevakade. 

Några tips för hemmets elektriska utrustning: 
 Använd inte grenuttag på apparater över 1000 watt. 

 Tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin ska endast användas när du är hemma och vaken. 

 Töm luddfiltret i torktumlaren efter varje användning. 

 Använd inte dator i sängen. Den blir lätt överhettad och råkar du somna ifrån den märker du 

inget förrän det eventuellt är försent. 

 Låt inte laddaren till mobil eller dator sitta i en hel natt. 

 Se till att elektriska element eller andra elektriska värmeaggregat inte är täckta med kläder 

eller står för nära möbler. 

 Använd gärna en timer för t ex kaffebryggen om du brukar lämna den påslagen under lång 

tid. 

Om brand utbryter: 
Om det börjar brinna ska du utrymma rummet där det brinner och stänga dörren. Då stänger du både in 

röken och begränsar tillgången till syre vilket hindrar brandens tillväxt. Sätt dig själv och andra i säkerhet! 

Sedan kan du försöka att släcka branden om det är möjligt. Larma sedan räddningstjänsten genom att slå 

112. Tala om vad som hänt, varifrån du ringer och vem du är.  

En bra ramsa för att komma ihåg är:  

Rädda = Rädda dig själv och de som är i fara.  

Varna = Varna alla som hotas av branden.  

Larma = Larma 112.  

Släck = Släck branden om du tror att du klarar det.  

 

Mer information om brandskydd finns på ditt försäkringsbolags hemsida. 

 


