BRANDSKYDD I LÄGENHETER
VARJE DYGN BRINNER DET I 80 BOSTÄDER I SVERIGE
Räddningstjänsten rycker ut till 20 av dessa bränder. 60 bränder är småbränder som den boende
själv släcker. 85-90 personer omkommer vid bostadsbränder varje är och cirka 1.000 personer
skadas. De vanligaste brandorsakerna är glömd mat på spisen, elfel. rökning och levande ljus.
RÖKEN DÖDAR - STÄNG IN BRANDEN
Om det börjar brinna i din lägenhet: varna alla
som finns i lägenheten, försök släcka men ta
inga risker. Kan du inte släcka branden själv,
stäng dörren till det utrymme där det brinner.
Lämna lägenheten och stäng ytterdörren for
att hindra att branden och den giftiga röken
sprider sig. Röken är livsfarlig och dödar
mycket snabbt. Ring 112. Möt räddningstjänsten utanför huset.
GÅ ALDRIG UT I RÖKFYLLD TRAPPA
Om det brinner I en annan lägenhet eller på
annan plats i fastigheten ska du stanna kvar I
din egen lägenhet. Gå aldrig ut i en rökfylld
trappa. Du ar säkrast i din egen lägenhet.
Stäng dörrar och fönster. Ring 112.
Räddningstjänsten har specialutrustning för
att kunna hjälpa dig. Ytterdörren, väggar, tak
och fönster i en lägenhet ska kunna stå emot
en brand i 30-60 minuter.

BRANDVARNARE I VARJE LÄGENHET
Varje lägenhet ska ha minst en brandvarnare
men det är bra att ha flera. Det är viktigt att
så snabbt som möjligt upptäcka en brand. Den
boende har ansvar att byta batteri.
Kontrollera regelbundet att brandvarnaren
fungerar genom att trycka in testknappen
som finns på alla brandvarnare.
SLÄCKUTRUSTNING
Räddningstjänsten rekommenderar en
pulversläckare i alla lägenheter. En brandfilt
är också bra att ha hemma. Med filten kan du
kväva eller dämpa en brand. Utrustningen
finns att köpa på större varuhus. byggvaruhus
eller via ditt försäkringsbolag.

Gör rätt när det brinner och rädda liv

Stäng in branden > Rädda > Varna > Larma > Släck
Gör i den ordningen om du upptäcker att det brinner.
Ibland kan det vara bättre att göra det som behövs i en annan ordning.

Gå aldrig ut i ett trapphus fyllt med rök
En lägenhetsdörr stoppar en brand i ungefär 30 minuter om det brinner utanför.
Gå aldrig ut i trapphuset om det är fyllt med rök. Använd inte hissen när det brinner.
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