
RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I SKÅNE OCH BRANDSKYDDSFÖRENINGEN SKÅNE

GODA RÅD FÖR ETT TRYGGT OCH SÄKERT HEM!
CHECKLISTA

 » Ha fungerande brandvarnare på samtliga 
våningsplan samt en brandvarnare i varje rum 
där personer sover. 

 » Följ instruktionshandledningen för hur ofta ni 
ska kontrollera batteriet, rengöra och byta ut 
brandvarnare. 

 » Lär dig förebygga brand och vad du ska göra 
om det börjar brinna i din bostad. 

 » Ha brandfilt och pulversläckare hemma. 

 » Håll rent bakom vitvaror och tvättmaskin. 

 » Rengör torktumlaren efter varje användning, 
rengör den ordentligt någon gång i månaden. 

 » Rengör spisfläkt och filter från fett regelbundet. 

 » Ha alltid frityroljan under uppsikt när du friterar 
och ett lock bredvid som snabbt kan läggas 
på. 

 » Ha spisskydd under småbarnsåren och håll 
heta drycker utanför småbarnens räckhåll även 
då de sitter i knät. 

 » Se till att spisen är avstängd när du går 
hemifrån eller går och lägger dig. 

 » Ha timer till kaffebryggare, vattenkokare, 
brödrost och hushållsmaskiner – eller dra ut 
sladdarna när du använt dem. 

 » Lämna aldrig bärbara datorer på laddning i 
sängar och soffor. 

 » Kontrollera sladdar och elkablar regelbundet så 
de inte skadats. 

 » Följ tillverkarens rekommendationer vad gäller 
bränslemängd när du eldar i kamin eller öppen 
spis. 

 » Håll dörrar till vind och källare låsta för att minska 
risken för anlagd brand (i flerbostadshus). 

 » Håll trapphuset fritt från brännbart material. Det 
skapar fria utrymningsvägar och minskar risken 
för anlagd brand (flerbostadshus). 

 » Förvara tändare och tändstickor utom räckhåll för 
barn. 

 » Använd rejäla ljusstakar av brandsäkert material. 
Ljusen ska stå stadigt och på säkert avstånd 
från gardiner, dukar, möbler och annat brännbart 
material.

 » Släck alltid levande ljus när du lämnar rummet. 

 » Använd aldrig värmefiltar, elektriska 
madrassvärmare och liknande när du ska sova. 

 » Ha säkra rutiner vid rökning och rök aldrig i 
sängen. 

 » Ha en välutrustad första hjälpen-låda hemma.



VIKTIGA TELEFONNUMMER
SOS 112

Sjukvårdsrådgivning 11 77
SOS International 0045 70 105050

BRANDVARNARE
Fungerande brandvarnare på samtliga våningsplan samt en brandvarnare i 

varje rum där personer sover. Helst ska brandvarnare vara elnätanslutna och 

seriekopplade. 

PULVERSLÄCKARE
En pulversläckare på minst 6 kg fungerar för hemmet, villan, fritidshuset och 

kontoret. Lägsta effektivitetsklass bör vara 43A 233BC och den ska vara 

certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC–ackrediterat certifieringsorgan.

BRANDFILT
Med en brandfilt som är 120x180 cm kan du själv släcka mindre bränder.

SPISVAKT
En spisvakt med timerfunktion kan stoppa en brand på spisen. En signal från en 

rörelsesensor, värmesensor eller från brandvarnare i köket leder till att strömmen 

till spisen bryts.

UTBILDNING
Lär dig förebygga brand och vad du kan göra om det börjar brinna i din bostad. 

Räddningstjänsten och Brandskyddsföreningen både utbildar och informerar. 

RÄDDNINGSTJÄNSTERNA 
I SKÅNE 
REKOMMENDERAR

Räddningstjänsten Bromölla Kommun

Fågel Fenix väg 1, Bromölla

TELEFON (växel): 0456-82 20 00

E-POST raddningstjansten@bromolla.se

WEB www.bromolla.se/raddningstjanst 


