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NOL. Jul- och nyårs-
helgen är den tid på 
året då det brinner som 
mest hemma hos folk.

Drygt 60 procent av 
alla bränder som inträf-
far i december orsakas 
av levande ljus.

– Tänk efter före du 
tänder ljusen och eli-
minera riskerna, säger 
Håkan Lundgren på 
räddningstjänsten Ale/
Kungälv.
I december brinner det som 
mest i svenska hem och de 
vanligaste brandorsakerna är 
soteld och levande ljus. Glömd 
spis är en annan mycket vanlig 
orsak till brand i julstöket.

– Vi säger inte att folk inte 
ska ha ljus tända, självklart ska 
man ha det. Vad vi vill är att 
folk ser till att ha rätt typ av 

ljus, se till att ljusen står stadigt 
och att man bara använder ljus-
stakar av obrännbart material, 
säger Anders Finn på rädd-
ningstjänsten Ale/Kungälv.

– Små värmeljus har blivit 
väldigt populära. Det är viktigt 
att värmeljusen man köper har 
en instansad metallbit som är 
nedsänkt, där veken hamnar 
när ljuset brunnit ut. Det är 
ingen bra idé att klumpa ihop 
en massa värmeljus. Flera 
tända ljus som placeras alltför 
tätt intill varandra kan påverka 
varandra, säger Anders och 
tillägger:

– När ljusen börjat brinna ut 
och ljuskoppen värmer upp den 
mindre mängd stearin, så kan 
en större låga på flera centi-
meter skapas. Om då flera vär-
meljus står tätt ihop och börjar 
brinna ut så kan dessa värma 
upp varandra och bidra till att 

en mycket stor låga bildas.
Hur viktigt är det att ha 

brandvarnare?
– Det borde vara en själv-

klarhet i varje hem. Det är 
ett egenansvar att se till så att 
brandvarnare finns och att den 
fungerar. Brandvarnare kan 
nog vara en generationsfråga. 
Kolla om era barn har brand-
varnare hemma, säger Anders 
Finn.

Ge sig ut på vägarna
Räddningstjänsten uppmanar 
också till försiktighet i trafiken. 
Det är många som ska ge sig ut 
på vägarna i jul för att hälsa på 
nära och kära.

– Det är mycket folk i 
rörelse. Var ute i god tid och 
håll avstånd, säger Håkan 
Lundgren som apropå den 
senaste tidens kyla ger följande 
råd:

– Sanda och salta utanför 
din fastighet. När temperatu-
ren sjunker är det också inbju-
dande att ge sig ut på våra sjöar. 
Var försiktiga och ta inga onö-
diga risker.

Nyår är en annan helg då det 
förekommer många olyckor i 
landet till följd av raketer. Här 
är räddningstjänstens budskap 
glasklart.

– Köp ej fyrverkeripjäser till 
era barn. En fyrverkeripjäs kan 
bli till ett vapen i fel händer.

– Slutligen vill vi från rädd-
ningstjänsten önska alla alebor 
en trygg god jul och ett gott 
nytt år, avslutar Håkan Lund-
gren och Anders Finn.

JONAS ANDERSSON

Tänk efter före du tänder ljusentänder ljusen

Anders Finn på räddningstjänsten Ale/Kungälv uppmanar aleborna till extra försiktighet med 
alla levande ljus i juletid.

BRANDSKYDDSTIPS I JULETID
•  Lämna aldrig ett rum med tända 

levande ljus.
•  Ställ inte block- eller värmeljus för 

tätt intill varandra.
•  Använd bara ljusstakar av obränn-

bart material och se till att ljusen 
står stadigt.

•  Julgransbelysning, adventsstjär-
nor och elektriska ljusstakar ska 
släckas med strömbrytare eller att 
man tar stickkontakten ur väggut-
taget. En timer är också ett bra 
alternativ.

•  Om det börjar brinna på spisen, 
kväv elden med ett lock eller en 

brandfilt. Använd aldrig vatten för 
att släcka brinnande fett!

•  Elda försiktigt i öppna spisar och 
braskaminer. Man bör inte elda 
mer än 2-3 kilo ved i timmen i en 
lokaleldstad. Se till att ginstskydd 
finns.

•  Införskaffa brandvarnare om det 
saknas. Kontrollera att befintliga 
brandvarnare fungerar.

•  Se till att ha en handbrandsläckare. 
Helst 6 kilo pulver.

•  Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus 
utan stanna i lägenheten.

Fakta: Brandskyddsföreningen
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God Jul & 
Gott Nytt (h)År!

Från oss till er!
Öppettider

28-29/12 9.30-18.00
30/12 9.30-13.00
31/12-2/1 STÄNGT
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God Jul & 
Gott Nytt År

önskar Stefan och Mauritz med medarbetare!

Julafton 8-14

Juldagen 11-22

Nyårsafton 8-18

Nyårsdagen 11-22

Alla andra dagar 8-22

Öppettider i helgerna:

Stefan och 

Mauritz tackar 

alla kunder och 

hårt jobbande 

personal för 

2009!

COLORAMA ÄLVÄNGEN
GÖTEBORGSVÄGEN 88, TELEFON 0303-74 60 85, 

WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG-FREDAG 09–18, LÖRDAG 09–14

Vi önskar alla 

God
Jul &

Gott
Nytt År
Ulf med personal

God Jul
& Gott Nytt År

Vi fi nns nära dig!

Din lokala PC-leverantör
Göteborgsvägen 94 • Tel 0303-746550

Älvvägen 13 • Älvängen 
Telefon 0303-74 60 48

Vi vill önska alla våra kunder
och vänner en riktigt

God Jul &
Gott Nytt År


