UNNGÅ DØDSBRANNER
Det er koselig med levende lys i adventstiden og julehøytiden.
Ja, dessverre så koselig at Norge ligger høyt oppe på brannstatistikken. I tillegg til de store
summene dette koster samfunnet, inntreffer det hvert år menneskelige tragedier som ikke kan
måles i penger eller andre verdier.
I desember omkommer og skades mennesker i brann. La disse enkle tipsene og tiltak være en
førjulsgave til deg, så kan du være med på å hindre nok en tragedie i julen.
Husk å sjekke røykvarslerene dine og håndslukker og/eller brannslangen din. Ta gjerne en
runde med familen og gå gjennom hva dere skal gjøre hvis brann skulle oppstå.

Unngå disse typiske brannfellene:

Tiltak:

IKKE forlat rommet med levende lys.
Levende lys
NB! Telys kan av og til få en flammehøyde på Unngå brennbare lysmansjetter.
Sett ALLTID lys i staker som ikke kan ta fyr.
15-30 cm
Sett aldri telys midt i bokhyller.
SJEKK boligen mht levende lys før sengetid.
IKKE røyke på sengen eller når du er trett.
Røyking
Bruk stort og stabilt askebeger med fallkant.
Forårsaker flest dødsbranner.
Fyr med god trekk og lite brensel.
Feil fyring og feilmonterte piper og
Bruk tørr ved.
ildsteder
Foråsaker branner spesielt i desember.
Unngå rundfyring.
Husk gnistfanger.
Bruk aldri tennvæske.
Ikke brenn julepapir i ovn eller peis.
Flammene kan gå langt opp i pipa og antenne
beksot.
Vent med å tømme asken til den er helt
Aske
Forårsaker stadig branner i Norge
utbrent. Plasser asken i en lukket beholder i
god avstand fra huset.
Om mulig hell vann på asken.
NB! IKKE støvsug ildstedet. Asken kan
holde seg glødende i mange dager.
IKKE gå fra ovnen med plater på.
Matlaging
Forårsaker flest branner. Det er livsfarlig å
Tar det fyr, må fett og smultbranner dekkes
glemme en plate med strømmen på.
med lokk eller fuktig håndkle.
IKKE BRUK VANN.

Brannsjefen i Nærøy

