Säkra sommaren!
Räddningstjänsterna i Skåne tipsar om
hur DU kan säkra din sommar.

Samla familjen och gå igenom vår checklista,
säkra ditt sommarboende!
Tävla och vinn fina priser!
Tävlingen finns även på vår hemsida

•

Alla i familjen kan larmnumret 112 och vet vart vi bor!

•

Vi har brandvarnare på samtliga våningsplan samt en i
varje sovrum!

•

Alla brandvarnare fungerar, vi har testat!

•

Alla i hushållet vet vad de ska göra om brandvarnaren piper!
Kontrollera varför, vid brand - Rädda, Varna, Larma, Släck!

•

Vi har en pulversläckare på minst 6 kg!

•

Alla i hushållet vet var pulversläckaren finns och hur man
använder den!

•

Vi har en brandfilt lättillgänglig för att snabbt kunna släcka
eventuell brand!

•

Vi har installerat en spisvakt som en extra säkerhet om det
börjar brinna på spisen!

Scanna QR-koden så visar
Anders Öfvergård, även känd
som ”Arga snickaren” dig
hur du kan brandsäkra ditt hem!

Om det börjar brinna:
Rädda - Varna - Larma - Släck

Vi gillar att grilla på
sommaren, det är säkert!
Men grillar vi

säkert?!

Hur grillar du?
Följ våra råd för att säkra sommaren!
Ha alltid med dig en telefon när du
grillar, vid brand ring 112!
Engångsgrill
»»
»»
»»
»»
»»

Placera grillen på en plan yta.
Se till att det inte är något som kan
börja brinna i närheten.
Ta med vatten till släckning.
Se till att glöden är helt släckt innan
du lämnar grillen på anvisad plats.
Ha alltid telefon med om något händer.
Ta ALDRIG in en grill i huset,
husvagnen eller tältet!

Kolgrill
»»
»»
»»
»»
»»

Jag grillar i det fria!
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Använd helst fältkök, t ex gasolkök.
Grilla bara på sand- och grusmark.
Grilla aldrig på torv- och mossmark
eller på/intill berghäll.
Ta bränsle från marken och låt de
levande träden vara.
Ta med vatten till släckning.
Ha alltid telefon med om något händer.
Elda inte i hård vind, då sprids elden lätt.

Placera grillen på en plan yta.
Se till att det inte är något som kan
börja brinna i närheten.
Använder du tändvätska, följ instruktio
nerna på flaskan och ställ den på säkert
avstånd.
Släck kvarvarande glöd och aska med
vatten eller placera grillen försedd med
lock utomhus på säker plats.
Töm aldrig aska direkt i soporna, det
kan glöda i flera timmar efter.

Gasolgrill
»»
»»
»»
»»
»»

Placera grillen på en plan yta.
Se till att det inte är något som kan
börja brinna i närheten.
Kontrollera att kopplingarna är täta.
Ha en pulversläckare samt skyddshandske tillgänglig så du kan stänga
av ventilen om det börjar brinna.
Ha alltid telefon med om något händer.

Missa inte appen Brandrisk ute, du finner den
i Google Play och i App Store!

Säkra sommaren!
Räddningstjänsten i Landskrona,
Svalöv och Bjuv

