
Brandsäkra tips



Att tänka på:

• Se över sladdar och kontakter till 
elektriska adventsljusstakar och 
stjärnor. Elfel är en av de vanligaste 
brandorsakerna. Om elbrand uppstår, 
dra ut kontakten innan du släcker med 
handbrandsläckare.

• Julgransbelysning, adventsstjärnor och 
elektriska ljusstakar ska släckas genom 
strömbrytare eller genom att du tar 
ut stickkontakten ur vägguttaget. En 
timer fungerar också bra.

• Utrusta ditt hem med brandfilt, 
brandsläckare och brandvarnare för 
att hantera en eventuell brand.

Om du tänder levande ljus i hemmet,  
glöm inte att tänka på följande:
• Lämna aldrig ljusen obevakade.

• Använd ljusstakar av material som inte 
kan börja brinna och där ljusen står 
stadigt.

• Ha inga brännbara dekorationer i 
ljusstaken och håll avstånd till gardi-
ner, servetter och annat som kan börja 
brinna i närheten.

• Placera aldrig många värmeljus tätt 
tillsammans på ett fat. 

December - en  
branddrabbad månad

Levande ljus, adventsljusstakar och mat på 
spisen är trevliga inslag i julfirandet, men 
även sådant som orsakar bränder varje år.

På våra sjukhus är det inte tillåtet att tända 
levande ljus. När du gör det i din hemmiljö, 
tänk på att aldrig lämna ljusen obevakade 
och se till att ljusstake och tillhörande  
dekorationer inte är brännbara.

I köket orsakas bränder ofta av så kallad 
torrkokning. Var därför noggrann med att 
heller inte lämna spisen obevakad.

Kom ihåg: 
1 december är brandvarnardagen. 
Då ska brandvarnaren i ditt hem 
testas. Brandvarnaren ska också 
testas varje månad och om du varit 
bortrest för att vara säker på att  
den fungerar som den ska.

Tänk på att det inte  
är tillåtet att använda  
levande ljus på våra 
sjukhus!
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