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VI SATSAR PA ÖKAD TRYGGHET OCH SÄKERHET 

Checkl ista för ökad 
säkerhet för dig och 
dina grannar 

• Lägenheten skall vara utrustad
med minst en brandvarnare

• Kontrollera el-utrustningen i
lägenheten. Sladdar i kläm
eller glapp i kontakter

• Åtgärda blinkande lysrör.
• Placera inte levande ljus på

TV:n.
• TV:n ska stå fritt. Slå av TV:n

med knappen på apparaten.
• Förvara tändstickor och

tändare utom räckhåll för
barnen.

• Dra ut kontakten när du
använt kaffekokare och
brödrost.

• Förvara inte brandfarlig vara i
källare och förråd.

• Se till att filter och spisfläkt är
fria från fett.

• Tillse att onödigt papper och
skräp inte samlas i trapphus,
källare eller på vinden.

• Inga barnvagnar, cyklar eller
andra föremål får förvaras i
trapphus.

• Sopluckor i trapphus skall
alltid vara stängda.

• Dörrar till källare och vindar
skall alltid vara låsta.

• Kontakta i första hand
fastighetsägaren om du ser
brister i brandskyddet.

• GARAGE: Får endast förvaras 4
däck, nödvändig utrustning till
bilen samt max 5 liter bensin i
godkänd dunk.

Om det börja brinna 

• RÄDDA folk i fara,
• VARNA omgivningen.
• LARMA brandkåren.
• SLÄCK om du har släckare eller

slang, men ta inga onödiga
risker.

• Om rummet är rökfyllt -kryp
under röken där det finns syre.

• Stäng dörren till utrymmet
som brinner.

• Stanna i lägenheten om det
brinner på annan plats i
fastigheten. Gå INTE ut i
trapphus med rök.

• RING 112 OM DU BEHÖVER
HJÄLP

Anlagd brand 

• Många bränder är anlagda i.
Varje år anläggs 400 bränder.

• Hjälp till i kampen mot de
anlagda bränderna.

• Var vaksam mot obehöriga
• Ta bort allt brännbart i källare,

vindar och trapphus.
• Håll dörrar till vindar och

källare låsta.
• Tipsa Polisen i samband med

brand.
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