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Brandkollen 

Välkommen till Brandkollen – en checklista för dig som vill förebygga bränder. 

Klicka dig igenom listan och se om det är något som du borde göra för att leva 

ännu mer brandsäkert där hemma. 

OK?  

 Brandvarnare finns i varje rum. 

 Brandvarnarnas batterier testas regelbundet. 

 Brandfilt finns. 

 Alla känner till utrymningsvägar, återsamlingsplats och ”Rädda, varna, larma, 

släck”. 

 Alla som bor i bostaden vet var brandsläckare och brandfilt finns – och hur de 

används. (Har ni inte det… VARFÖR?) 

 Vi använder ljusstakar av icke brännbart material och har levande ljus under 

uppsikt. 

 Levande ljus står fritt från brännbart material. 

 Tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin och övriga hushållsmaskiner används 

bara när vi är vakna och hemma. 

 Laddare till datorer och annan laddbar elektronik ligger fritt utan risk för 

övertäckning i ett utrymme med brandvarnare. 

 Spisvakt finns för att undvika torrkokning. 

 Köksfläkten görs ren från fett regelbundet. 

 

Om du har eldstad: 

 Vi eldar enligt tillverkarens råd och anvisningar. 

 Det är ett säkert avstånd till brännbart material 

 Askan tas omhand i plåthink med lock. 
 

 

 

 

 

 

 



Gör din egen brandövning hemma! 

 

OK?  

 Samla alla som bor i hemmet. Berätta för alla vad ni ska göra. 

 Bestäm en återsamlingsplats utanför bostaden. 

 Gå från rum till rum och prata om hur man kan ta sig ut från 

just det rummet om det börjar brinna. 

 Kolla så att era utrymningsvägar är framkomliga. Använd 

alltid entrédörren i första hand, altan- eller balkongdörrar i 

andra hand och fönster i tredje hand. 

 Sprid ut er i hemmet och tryck på testknappen för 

brandvarnaren. Då börjar ett larm pipa 

 Stäng in branden genom att stänga fönster och dörrar bakom 

er. 

 Lämna bostaden, ta det lugnt, testa gärna olika 

utrymningsvägar, och samlas på er återsamlingsplats.  

 

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Om det brinner hos en granne 

och trapphuset är rökfyllt, håll din lägenhetsdörr stängd, ring 112 

och invänta räddningstjänsten. 


