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Förebygg brand hemma

• Om du har en inglasad balkong ska du 
inte förvara glasflaskor så att solljuset 
kan reflektera mot flaskan och antända 
föremål.

• Många bostadsbränder börjar i köket. 
En vanlig orsak är torrkokning. Till 
exempel brand i kastrull som orsakas 
av kvarglömd mat. Lämna därför aldrig 
något kokande på spisen utan uppsikt. 
Rengör spisfläkten regelbundet för att 
minska risken för att fettrester i fläkt-
kanalen antänds.

• Att grilla på balkongen är förbjudet.

• Detta hus är rökfritt. 

Tänk på att:

• Trapphuset ska vara fritt från saker så 
att du lätt kan ta dig ut om det brinner 
i din lägenhet. En brand sprids snabb-
are om det finns brännbara föremål 
som exempelvis sopor i trapphuset.

• Trapphuset är räddningstjänstens väg 
in om en olycka inträffar. 

Om det brinner i lägenheten

• Om du inte kan släcka säkert själv ska 
du utrymma lägenheten. Kom ihåg att 
stänga dörrarna efter dig, då sprider sig 
inte branden och den giftiga röken ut i 
trapphuset lika fort. 

• Ta trappan ner – använd aldrig hissen 
för utrymning.

• Larma 112 och varna grannarna. 

Om det brinner någon annanstans 
i huset

• Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! 
Brinner det någon annanstans i huset 
och trapphuset är rökfyllt – stanna i 
din lägenhet och larma 112. Rädd-
ningstjänsten hjälper dig ut. Du är 
säkrare i din lägenhet än i trapphuset. 
Varje normal lägenhet fungerar som en 
egen brandcell och är därför en säker 
plats i minst 60 minuter från det att 
branden startat.

• Öppna inte dörren för att kontrollera 
röken i trapphuset. Det ökar risken för 
att elden tar fart och sprider sig.

• Våta handdukar hjälper till att täta 
runt dörren och i brevinkastet.

• Ropa på hjälp genom ett fönster eller 
gå ut på balkongen. Markera med en 
handduk eller något annat i fönstret 
för att visa Räddningstjänsten att du 
befinner dig i lägenheten. Avvakta 
hjälp från Räddningstjänsten.

Brandsäkerhet

Vid brand

RÄDDA dig själv och andra i din närhet, 

men ta inte själv för stora risker.

VARNA andra som kan vara i fara.  

Stäng dörren om branden, för att fördröja 

spridningen av den giftiga röken.

LARMA räddningstjänsten genom att 

ringa 112.

SLÄCK branden om det är möjligt.

Mer information och förebyggande 
åtgärder mot bränder hittar du på  
www.rtjamtland.se/privatpersoner 


