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ALE. Antalet bränder 
i eldstäder har ur ett 
nationellt perspektiv 
ökat under de senaste 
åren.

Räddningstjänsten 
Ale/Kungälv fick nyli-
gen rycka ut på vin-
terns första villabrand 
som orsakats av eld-
staden.

– Var noggrann 
med att en sakkunnig 
person har kontrollerat 
din eldstad och att den 
är godkänd att elda i. 
Förr eller senare kan 
även den bästa kon-
struktion ge vika, säger 
brandingenjör Anders 
Finn vid räddnings-
tjänsten Ale/Kungälv.

Under vintern, och sär-
skilt vid kalla perioder, eldar 
många hårt i eldstäder som 
normalt inte används. Eldar 
du i en lokaleldstad är det 
extra viktigt att du inte eldar 
för hårt. I nyare eldstäder 
skall eldning alltid ske enligt 
eldningskonstruktionerna för 
eldstaden.

– Elda med rätt mängd 
ved. Max 3 kilo ved per timme 
brukar vara en bra tumregel. 
Använd torrved, då fuktig ved 
ökar risken för soteld, beto-
nar Anders Finn och under-
stryker vikten av att aska ur 
eldstaden med rätt utrust-
ning.

– För att få använda sin 
eldstad måste det ha skett en 
brandskyddskontroll, senast 
fyra år tillbaka i tiden. I 
annat fall råder eldningsför-
bud, säger Anders Finn och 
tillägger:

– Vid minsta osäkerhet 
gör man klokt i att ringa och 
fråga sin skorstensfejarmästa-
re om skorstenen och eldsta-
den är brandskyddskontrol-
lerad. Installation och mon-
tering av kaminer, spisar och 
andra eldstäder måste ske så 
att brännbara byggnadsde-
lar inte kan antändas. Detta 

gäller också för rökrör och 
skorstenar. 

Julen är också ljusens 
högtid. Statistiken visar att 
cirka 70 procent av bränder-
na under julmånaden beror 
på levande ljus. Det gör de-
cember månad till den mest 
branddrabbade månaden 
under året.

– Det är lätt hänt att man 
glömmer kvar levande ljus i 
en brännbar ljusstake eller att 
ljusen flammar upp och an-
tänder till exempel gardinen, 
säger brandinspektör Anders 
Eriksson som ger följande 
råd till aleborna:

– Gör det till en del av jul-
traditionen att kontrollera 
batteriet i brandvarnaren. Byt 
det om det behövs. Alla hem 
bör ha minst en brandvarna-
re per våningsplan

Keramik och metall
En annan viktig sak att tänka 
på är att man ska använda ljus-
stakar av keramik och metall. 
Ljusen ska stå fritt och sta-
digt, både på underlaget och 
i ljusstaken.

– Lämna inte levande ljus 

obevakade. En god regel är 
att den som har tänt ljusen an-
svarar för att dem blir släckta, 
säger Anders Eriksson.

– Förkastligt är att använ-
da levande ljus eller tomte-
bloss i en grann. Dessutom 
bör gammal mossa i ljussta-
kar bytas ut mot icke bränn-
bara dekorationer.

Jordfelsbrytare
När det gäller utomhusgra-
nen vill Anders Finn skicka 
med följande budskap:

– Använd jordfelsbryta-
re, det är livsviktigt för alla 
elinstallationer utomhus.

Med tanke på rådande vä-
derhållanden vädjar rädd-
ningstjänsten till alla fast-
ighetsägare att de ska hålla 
området runt sina hus san-
dade och tillfartsleder fram-
komliga. 

– Däremot ska man vara 
försiktig med att ge sig upp 
på taken och röja snö. Det 
bör definitivt inte ske utan 
en vettig säkerhetslina, säger 
Anders Finn.

Hur påverkar vinterväd-
ret trafiksituationen?

– Det sker minst trafiko-
lyckor när det är snö och kallt. 
Folk anpassar hastigheten på 
ett helt annat sätt än vi är vana 
vid, avslutar Anders Finn.

Var noga med hur du använder din eldstad
– Räddningstjänsten uppmanar till försiktighet
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Elda med förnuft. Räddningstjänsten Ale/Kungälv uppmanar till försiktighet när det gäller 
användandet av kaminer, spisar och andra eldstäder. Antalet bränder i eldstäder har ökat 
under de senaste åren.
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