
Så skyddar du dig mot brand



Brandsuperhjältar har koll på hur man skyddar sig 
mot bränder och vad man gör om det börjar brinna i 
lägenheten. Bli en Brandsuperhjälte du också genom att 
läsa den här foldern tillsammans med dina föräldrar. 
Glöm inte att se till att ha brandvarnare, brandfilt och 
brandsläckare hemma!
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Se till att ha minst en brandvarnare hemma! Den ska alltid sättas i taket 
där den snabbast reagerar på rök i bostaden. Testa brandvarnaren 
regelbundet. Om den inte tjuter så behöver batteriet bytas ut. 



För att trapphuset ska vara brandsäkert ska det vara fritt från 
föremål som till exempel barnvagnar, skor, mattor och soppåsar. Det 
hjälper Räddningstjänsten att snabbare komma fram. Det gör också 
att branden inte sprider sig så snabbt.



Brandfilt och brandsläckare bör alla ha hemma, gärna i köket och i 
sovrummet. Brandfilten är bra för mindre bränder i kläder eller i köket. 
Brandsläckaren fungerar bra på större bränder. Alla i familjen bör veta 
hur de används.



Släck eld i köket med ett lock, brandfilt eller brandsläckare. Släck aldrig 
eld på spisen med vatten! Då flammar elden upp våldsamt och sprids 
snabbt. Tänk också på att aldrig lämna köket när du lagar mat, speciellt 
om du använder olja som kan börja brinna när den blir för varm.



Brinner det i din lägenhet och du inte kan släcka själv – stäng dörren till 
rummet där det brinner, ta dig ut och stäng lägenhetsdörren. Då hindrar 
du branden från att sprida sig. Ring 112!

Om det brinner i din lägenhet



Brinner det hos din granne eller i trapphuset – stanna i din lägenhet där 
du är säkrare. Ring 112 och vänta på Räddningstjänsten vid ett fönster 
eller på balkongen.

Om det brinner hos din granne



Släck alltid stearinljusen när du lämnar rummet eller lägenheten. 
Tänk på att barn aldrig ska tända ljus själva!
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Använd en timer när du laddar mobiltelefon, hoverboard eller annan 
elektronik. Då stängs laddningen av automatiskt. Tänk på att alltid dra ut 
laddaren ur kontakten när du är klar och att aldrig ladda på natten eller 
när du inte är hemma.



Oavsett om du bor i villa, lägenhet eller om 
du hyr ett rum hos någon är det viktigt att ha 
en hemförsäkring. Då kan du få ersättning 
om du råkar ut för en brand, vattenskada 
eller inbrott. Hemförsäkringen skyddar även 
dig och dina saker när du är ute och reser. 
Hemförsäkringen tecknar du själv och du kan 
läsa mer på www.lansforsakringar.se 
och www.konsumenternas.se

Glöm inte!


