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 Älvängen 0303-74 60 12

ÖPPET 
ALLA DAGAR 
FRAM TILL JUL!

Måndag–Fredag ........... 9-19
Lördag ........................... 9–16
Söndag .......................... 11–16
Julafton ......................... 9-12

NOL. Julen är ljusens 
stora högtid.

Tyvärr brinner det 
i cirka 850 svenska 
hem under julmånaden, 
varav ungefär 130 orsa-
kas av levande ljus.

– Det är ingen tvekan 
om att en brandsläck-
are är årets julklapp. 
Alla hem borde vara 
försedda med brandvar-
nare och brandsläckare,  
säger brandingenjör 
Anders Finn.

Räddningstjänsten hoppas 
slippa besöka aleborna över 
julhelgen. Risken för brand-
tillbud ökar emellertid under 
december och boven i dramat 
är många gånger de levande 
ljusen.

– Lämna inte levande ljus 
obevakade och lämna aldrig 
barn ensamma med levande 
ljus eller tomtebloss. Ljussta-
kar som används ska vara av 
keramik eller metall. Byt den 
gamla mossan i ljusstaken mot 
icke brännbara dekorationer, 
rekommenderar Anders Finn 
och fortsätter:

– Det är också viktigt att 
ljusen står fritt och stadigt. 
Man ska också tänka på var 
man ställer ljus, så att inte en 
gardin kan fladdra till av vind- 
eller elementdrag och antän-
das av ljuslågan.

Anders Finn betonar också 
vikten av att all elektrisk ar-
matur och julgransbelysning 

har rätt watt-tal. Belysningen 
ska släckas med en strömbry-
tare eller att man drar sladden 
ur väggen.

– Släck aldrig ljusstaken 
eller granbelysningen genom 
att skruva ur en lampa, säger 
Finn och tillägger:

– Sedan är det naturligtvis 
självklart att man aldrig ska 
ha levande ljus eller tomte-
bloss i granen. Vid all utom-
husbelysning är det även vik-
tigt att den elektriska utrust-
ningen är ansluten till jord-
felsbrytare, detta är ett enkelt 
sätt att skydda lekande barn 
och er själva. Elektrisk utrust-
ning kan om den är skadad 
eller används till fel ändamål 
vara direkt livsfarlig och även 
orsaka bränder.

Om det ändå skulle börja 
brinna är en brandvarnare en 
mycket billig livförsäkring. 
De flesta som omkommer i 

en brand dör av röken, helt 
utan brännskador. 

– Röken söver, men en 
brandvarnare känner röken 
när du själv inte gör det, säger 
Anders Finn.

Det är numera krav på 
att de skall finnas minst en 
brandvarnare i varje bostad. 
Detta gäller även för lägen-
heter. Det är fastighetsäga-
ren som har kravet på sig att 
låta installera en brandvar-
nare i varje lägenhet. Hyres-
gästen har däremot en skyl-
dighet att prova den och vid 
behov byta batteriet i brand-
varnaren.

– Gör det till en tradition 
att byta batteri i brandvarna-
ren varje jul. Bor man i flervå-
ningshus bör man ha en minst 
en brandvarnare per vånings-
plan, säger Anders Finn.

De första 5-10 minuterna 
efter att en brand har upp-

täckts är viktiga. Under den 
korta tiden kan ett tillbud ut-
veckla sig till en katastrof.

– Lika självklart som det är 
med brandvarnare, lika själv-
klart borde det vara med en 
brandsläckare. Den kostar 
några hundralappar, men det 
är en billig försäkring. En pul-
versläckare släcker alla typer 
av bränder, är lätt att hantera 
och är inte fryskänslig, säger 
Anders Finn och avslutar:

– En brandsläckare är den 
bästa julklapp som du kan ge 
dig själv och din familj.

Avslutningsvis uppmanar 
även Anders Ales invånare att 
elda med förstånd och försik-
tighet i husets eventuella eld-

stad. Elda inte mer än vad ka-
minen är konstruerad för.

– Denna typ av bränder 

ökar markant i Sverige.

JONAS ANDERSSON

RÅD INFÖR JULFIRANDET
• Gör det till en jultradition att varje 
första advent byta batteri i brand-
varnaren. Då är batteriet färskt inför 
julhelgen. Kontrollera att brandvar-
naren fungerar genom att trycka på 
testknappen.
• Alla hem bör ha minst en brandvar-
nare per våningsplan. Det är en billig 
livförsäkring.
• Lämna inte levande ljus obevakade.
• Använd ljusstakar av keramik och 
metall.
• Ställ inga ljus på tv:n.
• Byt den gamla mossan i ljusstaken 

mot icke brännbara dekorationer.
• Tänd aldrig levande ljus och tomte-
bloss i en gran.
• Stäng av julgransbelysning, ljus-
stakar och andra elapparater med 
strömbrytare eller genom att dra ur 
kontakten ur vägguttaget.
• Använd alltid jordfelsbrytare till 
elektrisk utrustning som används 
utomhus.
• Elda med försiktighet i eldstaden. 
Kontrollera att eldstaden och skor-
sten är godkänd av sotaren.

Brandsläckare – årets julklapp!ts julklapp!
– Räddningstjänsten vill inte besöka aleborna i jul

Årets julklapp! Brandvarnare och brandsläckare ska finnas i varje hem anser Anders Finn och 
Martin Johansson på räddningstjänsten Ale/Kungälv.

Julen är ljusens högtid med många bränder som följd. Rädd-
ningstjänstens personal önskar aleborna en fridfull jul med 
uppmaningen: Glöm inte att kolla batteriet i brandvarnaren! 


