BRANNFOREBYGGENDE TILTAK

Bilde lånt fra Europris

Nå har tiden kommet for den kaldere årstiden med mer innekos og brenning av levende
lys. Dessverre er også senhøsten og vinteren tiden der flest mennesker omkommer i
brann.
Det finnes flere ting man kan gjøre selv for å bedre brannsikkerheten
(brannforebyggende tiltak):
✓ Passe på at telys og stearinlys blir slukket når man går fra dem eller går og legger
seg
✓ Husk å vende brannslukningsapparater hvert kvartal
✓ Bytte filter i vifta over komfyren hvis det trengs
✓ Sjekke brannvarslere en gang i mnd og bytt batteri en gang i året (eller før om
apparatet ikke fungerer optimalt)
✓ Ikke sperre rømningsveier
✓ Ikke dekk til varmeovner, og ikke bruk skjøteledning til varmeovner men plugg
dem rett i en stikkontakt
✓ Pass på dere som har terrasse varmere på verandaen, at disse står på timer eller at
de blir skrudd av etter bruk
✓ Pass på bruk av el-artikler
✓ Husk at parkering i gårdsplassen ikke er tillatt!!!

Oppfordrer alle til å se på disse nettsidene for råd ang brannsikkerhet:
✓ Sikker Hverdag - http://www.sikkerhverdag.no/brann/
✓ Slik sjekker du slokkeutstyret - http://www.sikkerhverdag.no/brann/slokke-brann/sliksjekker-du-slokkeutstyret/ (Sikker Hverdag)
✓ Hva gjør du når det brenner? - http://www.sikkerhverdag.no/brann/slokke-brann/hvagjor-du-nar-det-brenner/ (Sikker Hverdag)
✓ Riktig plassering av røykvarsler http://www.sikkerhverdag.no/brann/roykvarslere/slik-plasserer-du-roykvarsleren/
(Sikker Hverdag)
✓ Sjekk røykvarsleren - http://www.sikkerhverdag.no/brann/roykvarslere/sjekkroykvarsleren/ (Sikker Hverdag)
✓ Norsk Brannvernforening – mange gode tips https://brannvernforeningen.no/,
https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-i-hjemmet/
✓ Elsikkerhetsportalen – mange gode tips om el-artikler
http://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-ogs%C3%A5/Brannfellene

HUSK BATTERIBYTTEDAGEN FOR RØYKVARSLERE ER DEN 01 DESEMBER

Norsk Brannvernforening har laget en veldig bra sjekkliste for egenkontroll. Som boligeier er
du ansvarlig for brannsikkerheten. Ved jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å
redusere brannrisikoen. Her følger deres enkle skjema for egenkontroll

SJEKKLISTE FOR EGENKOTROLL
https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-i-hjemmet/sjekkliste-for-boligen/

Hver dag før man legger seg:
✓ Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av
✓ Slå av TV-en med av-knappen der slik finnes, ikke bare med fjernkontrollen
✓ Sjekk at levende lys er slokket
✓ Sjekk at ingen ovner, transformatorer eller ladere er tildekket

Hver måned:
✓ Test røykvarsleren ved å bruke testknappen
✓ Test jordfeilbryter i sikringsskapet

Hvert kvartal:
✓ Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokningsapparatet peker på det grønne feltet
✓ Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg. (Hvis du
ikke hører at pulveret beveger seg kan det ha klumpet seg og apparatet er i så fall
ubrukelig) Sjekk at plomberingen på sikringen er intakt
✓ Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer
✓ Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett

Hvert halvår:
✓ Gjennomfør brannøvelse for hele familien
✓ Test røykvarsleren med røyk
✓ Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet
✓ Stram til eventuelle skrusikringer i sikringsskapet

Hvert år
✓ Bytte batteri i røykvarsleren
✓ Se etter svimerker i støpsler. Kontakter, lamper og annet elektrisk utstyr

Dere kan også laste ned denne sjekklisten på denne linken:
https://brannvernforeningen.no/siteassets/pdf/egenkontroll-i-bolig-okt2016.pdf

