Checklista om brandskydd

1. Brandvarnare
När du ska sätta upp din brandvarnare är det viktigt att du sätter den i takets
högsta punkt, eftersom röken stiger uppåt. Testa brandvarnaren regelbundet
genom att trycka på testknappen – då ska du höra en varningssignal. Efter 8–10 år
behöver du byta ut alla brandvarnare, men batteriet behöver normalt bytas varje
år. Tänk på att du kan behöva fler brandvarnare, beroende på bostadens storlek.

2. Brandsläckare
Du behöver tänka på fem saker: skaffa en godkänd brandsläckare, placera den
lätt åtkomligt, lär alla hur den fungerar och vänd på den regelbundet så att pulvret
inte riskerar att klumpa ihop sig. Kontrollera sedan att brandsläckarens nål står
på grönt.

3. Brandfilt
En brandfilt är bra att släcka små bränder med. Sätt upp en i köket där de flesta
bränder startar, samt en på varje våningsplan. Det är viktigt att brandfilten är
lättillgänglig och nåbar för alla i hemmet.

4. Utrymningsplan
Gör en utrymningsplan och engagera hela familjen i planeringen. Gå igenom
bostadens alla utrymningsvägar och se till att inte blockera några utvägar. Det är
viktigt att alla i familjen känner till utrymningsplanen och vet vad som gäller om
det skulle börja brinna.

5. Uppsamlingsplats
Vid en brand är det mycket viktigt att ni har bestämt en tydlig uppsamlingsplats,
utanför bostaden. Om alla går dit så vet ni när alla är ute – och ingen behöver gå in
i huset igen för att kolla om någon saknas.

Guide: så här brandövar du
hemma eller i sommarstugan
1. Skydda dig mot rök och eld
Prata om att röken är farlig och att man därför aldrig ska gå ut i ett rökfyllt trapphus.
Visa hur man gör för att krypa under röken. Visa också hur brandsläckaren fungerar
och hur man använder brandfilten för att skydda sig och släcka mindre eldar. Kom
ihåg tågordningen: ”Rädda, Larma, Släck”.

2. Planera utrymningsväg
Gör en utrymningsplan och engagera hela familjen i planeringen. Gå igenom husets
alla utrymningsvägar. Om möjligt – se till att ni har minst två utrymningsvägar för alla
i familjen, det gäller för varje våningsplan.

3. Ta dig till uppsamlingsplatsen
Vid en brand är det mycket viktigt att ni har bestämt en tydlig uppsamlingsplats,
utanför bostaden. Om alla går dit så vet ni när alla är ute – och ingen behöver gå in i
huset igen för att kolla om någon saknas.

4. När du brandövar med barn
Lär barnen att inte gömma sig, att de ska ropa på hjälp och att barnen ska krypa under
röken. Gör det också till en vana att alltid visa barnen var utrymningsvägarna och
uppsamlingsplatsen finns när ni är på nya ställen. Börja alltid brandövningen med att
trycka på brandvarnarens testknapp. Barnen lär sig då att koppla ihop ljudet med att
bostaden ska utrymmas.

5. Viktigt att tänka på när du brandövar
Vilken väg tar jag normalt ut? Vilken väg ska jag välja om den inte fungerar? Vad ska
jag göra om någon i bostaden inte kan ta sig ut själv?
För dig som bor i ett flerfamiljshus - gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Öppna inte en
dörr utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Om du känner på dörren
upptill och den är varm så brinner det förmodligen på andra sidan. När du utrymmer,
stäng då alla dörrar bakom dig. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig
snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. Gå sedan till uppsamlingsplatsen.

