
Hej! Vi har varit här!

Idag var vi på besök i ditt hus, för att prata med dig och dina grannar om hur ni kan skydda er 
mot att det börjar brinna hemma. 

Det här vill vi att du ska veta:

www.rtog.se

Kontakta oss
Om du har frågor, får du gärna kontakta oss! E-post: info@rtog.se Telefon: 010- 480 41 09.

Ha brandvarnare hemma!

En brandvarnare piper när den 
märker att det har börjat glöda, 
brinna eller ryka i närheten. Ha 
minst en brandvarnare hemma, 
men helst fler. Brandvarnaren 
ska sitta i taket. Testa den minst 
en gång i månaden. Det gör du 
genom att trycka på testknappen.

Stäng in branden! 

Om det börjar brinna i din lägen-
het: stäng dörren till din lägenhet 
och gå snabbt ut ur huset. Det är 
viktigt att du stänger dörren efter 
dig, så att röken inte kommer ut i 
trapphuset!  Ring 112 och berätta 
vad som har hänt.

Gå inte ut i trapphuset!

Om det är rök i trapphuset för att 
det brinner i en annan lägenhet 
eller i trapphuset, ska du i vänta i 
din lägenhet och ringa 112. Det 
är farligt att gå ut i ett trapphus 
där det är rök! I din lägenhet, med 
stängd dörr, är du trygg i minst 30 
minuter, och räddningstjänsten 
kan sedan hjälpa dig ut på ett 
säkert sätt.

Ha brandsläckare hemma!
Med en brandsläckare kan du 
själv släcka en liten brand. Vi 
rekommenderar att du har en sex 
kilos pulversläckare hemma. 

Ha brandfilt hemma!

Med en brandfilt kan du släcka 
mindre bränder, till exempel om 
det brinner i någons kläder eller 
på spisen. 

Minska risk för anlagd brand

Lås dörrarna till vinden, källaren 
och förråden! 

Om dörrarna är låsta, minskar 
risken för att någon anlägger en 
brand på vinden, i källaren eller i 
förråden. 

112

Ställ ingenting i trapphuset!

Om det står en massa saker i 
trapphuset blir det svårt för per-
soner från räddningstjänst och 
ambulans att komma in med sin 
utrustning. Barnvagnar, rollatorer 
och kartonger brinner snabbt och 
skapar farlig rök. 


