Brandskydd i hemmet
Checklista
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Brandvarnare 

Placera minst en brandvarnare per 60m² samt på
varje våningsplan i bostaden och allra helst en i
varje rum.
Testa brandvarnaren en gång i månaden.
Byt batterier en gång om året. Gör första advent
till batteribytardag.

•

Släckredskap

•

En 6kg pulversläckare ska finnas hemma.
Lär dig och din familj att använda
handbrandsläckare.
Kontrollera regelbundet att släckaren är utan
skador och att mätaren står på grönt.
Införskaffa en brandfilt att användas vid mindre
brandtillbud.

Matlagning

Undvik att lämna köket medan spisen är på.
Lämna aldrig matlagningen utan uppsikt.
Rengör spisfläkten, ugnen och spisen
regelbundet från fett för att förhindra uppkomst
av brand.
Vid fettbrand släcker man bäst genom att lägga
på ett lock eller brandfilt. Använd aldrig vatten!
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Rökverk och ljus

Lämna aldrig tända cigarretter eller ljus utan
uppsikt.
Töm alltid askfat i icke brännbara kärl.
Rök aldrig i sängen.
Placera ljus i stadiga icke brännbara ljusstakar.
Förvara tändare och tändstickor utom räckhåll
för barn.
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Elektricitet

Köp endast el-utrustning som är godkänd och
märkt av ett nationellt testlaboratorium.
Använd så få förgrenare och
förlängningssladdar som möjligt. Om du
måste använda skarvsladd, välj en med
inbyggd strömbrytare.
Förlängningssladdar ska inte sitta fastspikade
i väggen eller gå genom dörröppningar.
Undvik att överbelasta elkretsar och
kontrollera att sladdar och apparater inte är
skadade.
Se till att det är rent och luftigt runt
värmealstrande el-utrustning. Vitvaror
som tvättmaskin och torktumlare bör inte
användas när ingen är hemma eller under
natten.

Brandfarlig vara

Förvara brandfarliga varor i säkra
förvaringskärl med tättslutande lock och
korrekt märkning.
Håll brandfarliga varor borta från
värmekällor och sörj för god ventilation vid
användning.
Lägg oljiga trasor i ett förslutet kärl med
tättslutande lock och inte i en hög där de kan
självantända.

Utrymning

Diskutera igenom med alla i familjen hur
utrymning från bostaden ska ske. Bestäm en
återsamlingsplats utomhus.
Ring 112 vid en nödsituation.
Om det brinner hos dig, stäng in branden!
Stäng så många dörrar som möjligt mellan
dig och branden för att förhindra brandens
tillväxt.
Om det brinner hos grannen, stanna i din
lägenhet och invänta räddningstjänst.
Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!

