
Brandskydd - lägenhet



Förhindra brands uppkomst
	 Kontrollera el-utrustningen i din bostad. Byt ut klämda eller skadade 

sladdar, kontakter med glapp och blinkande lysrör. 

 Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barn.

 Kör aldrig tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin eller dylikt när du 
inte är hemma eller när du går och lägger dig. 

 Fett och olja kan börja brinna vid för hög temperatur. När du steker 
eller friterar bör du ha ett lock till hands för att kunna kväva elden.

 Vidbränd mat och torrkokning är vanliga brandorsaker. Rengör 
regelbundet filtret till köksfläkten så att det är fritt från fett. 

 Lämna aldrig levande ljus obevakade och glöm inte att släcka de 
ljus du tänt. Dekorera aldrig ljusstakar med brännbart material som 
ljusmanschetter i tyg, mossa etc.

	 Förvara inte brännbara saker på din balkong eller uteplats, med 
tanke på risken för anlagda bränder och felriktade fyrverkerier.

Planera din räddning
	 Bostaden ska vara utrustad med minst en brandvarnare per plan. Byt 

batteri varje år, förslagsvis den första advent när ljusstakar tas fram.

 Bostaden bör också ha släckutrustning i form av t.ex. en sexkilos 
pulversläckare eller en slang som räcker i hela huset.

 Prata igenom hur ni ska ta er ut om det börjar brinna i bostaden. 

	 Blockera inte trappor och korridorer, tänk på att detta är 
utrymningsvägar om något skulle hända.

Varje år inträffar ca 100 bostadsbränder i Jönköpings kommun. Följ 
denna checklista för att kontrollera hur det står till med brandskyddet i 
ditt hem. Om du har frågor om brandskydd är du välkommen att kontakta 
räddningstjänsten på telefon 036-10 70 00.

Öka säkerheten för dig och dina grannar

























Brandskydd
Brandvarnare 
Med en fungerande brandvarnare i taket ökar chanserna att man ska 
kunna ta sig ut om det börjar brinna. Brandvarnaren ska vara placerad 
i taket, minst 50 cm från vägg, utanför sovrumsdörren. Om bostaden 
har mer än ett våningsplan bör det finnas minst en brandvarnare per 
våningsplan. 

Så här testar du brandvarnaren 
Testa genom att trycka in knappen som finns på alla brandvarnare. Håll 
in den ett par sekunder. Om den inte börjar tjuta kan du testa med ett 
nytt batteri. 

Testa brandvarnaren regelbundet 
Brandvarnaren bör testas regelbundet, t.ex. när man varit bortrest en tid 
och vid första advent.  

Handbrandsläckare 
Räddningstjänsten rekommenderar alla att minst ha en sexkilos pulver-
släckare i sin bostad. Till bostad räknas även sommarstugan. I bil, hus-
bil, husvagn, båt och liknande rekommenderas tvåkilos pulversläckare. 

Olika typer av brandsläckare

Innehåll Släcker

Vatten Trä, papper och textilier

Skum Trä, papper, textilier, vätskor och oljor

Pulver Trä, papper, textilier, vätskor, oljor och elutrustning

Kolsyra Vätskor, oljor och elutrustning
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Om det börjar brinna...
Rädda
Först och främst skall du rädda dig och din familj från branden. Om 
rummet fylls med rök - kryp under röken. Vid golvet finns ofta friskare 
luft. Stäng dörren till det utrymme där det brinner. Använd aldrig hissen 
om du måste ta dig ut när det brinner. Om trappan fylls med rök på 
grund av brand, i t.ex. källare/soprum, ska du stanna i lägenheten tills 
räddningstjänsten släckt eller meddelat något annat. Stäng dörren till det 
utrymme där det brinner.

Varna
Varna andra i närheten så att de också kan sätta sig i säkerhet.

Larma
När du och din familj är i säkerhet ska du larma genom att ringa 
larmnumret 112. Ge snabb information om vad som hänt, varifrån du 
ringer och vem du är.

Släck
Först därefter kan du försöka att själv släcka, men tag inga onödiga 
risker!

Har du allmänna frågor om brandskydd är du välkommen att kontakta
räddningstjänsten på 036-10 70 00 eller besöka vår hemsida:
www.jonkoping.se/rtj


