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NOL. I adventstid ökar 
bostadsbränderna dramatiskt.

Det finns enkla knep för att 
minska riskerna i hemmen.

– Vi ska alla njuta av julen och 
levande ljus, men det gäller att 
vara förståndig, säger Håkan 
Lundgren, räddningschef i 
Kungälv/Ale. 

Fyrtio procent av alla bostadsbränder 
som orsakas av levande ljus i Sverige 
inträffar just i december. Sett över hela 
året hör inte levande ljus till de vanli-
gast kända brandorsakerna.

– Det är trevligt med levande ljus, 
men det ska begränsas till de rum där 
man befinner sig. En bra regel är också 
att den som tänder ett ljus även bär 
ansvaret för att släcka det, säger Håkan 
Lundgren.

Under den närmaste tiden är rädd-
ningstjänsten runt och informerar om 
riskerna med levande ljus. Bland annat 
besöker man Ale Torg för att få till 
stånd en dialog med allmänheten.

– Vi vill inte hota eller skrämma, det 
är inte vårt syfte. Vi vill dock informera 
aleborna om vad man bör tänka på när 
det gäller levande ljus i hemmet, säger 
Håkan Lundgren.

– Räddningstjänsten har också 
investerat i ett antal brandvarnare. 
Några av de invånare som saknar en 
fungerande brandvarnare i sin bostad 
kan få en av oss.

För dem som redan har en eller flera 

brandvarnare i bostaden är december 
en lämplig tidpunkt att kontrollera 
dessa.

– Dammsug brandvarnaren och byt 
batteri. Blås ut en tändsticka så att rök 
uppstår, då hör du om brandvarnaren 
fungerar, säger Lundgren.

När det gäller julgransbelysning och 
adventsstakar avråder Håkan Lund-
gren användarna från att snurra ut en 
av lamporna.

– Använd strömbrytare, annars är 
det risk för överslag. Se även över slad-
dar och gamla stickkontakter.

Något annat råd att ge aleborna 
i juletid?

– Ta det försiktigt i trafiken. Ta god 
tid på er om ni ska ut på vägarna och 
håll avstånd till framförvarande fordon.

JONAS ANDERSSON

Julen är ljusens högtidär ljusens högtid
– Tips för att undvika 
bostadsbränder

Rycker ut för att informera allmänheten om vad man bör tänka på när det gäller levande ljus i 
hemmen. Räddningstjänstens personal delar även ut brandvarnare till några av dem som saknar. 

TIPS FRÅN RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Några tips för att minska risken 
för bostadsbrand:
• Ta alltid en extra runda innan du 
lämnar bostaden för att se att alla 
levande ljus är släckta och spisen 
är avstängd (det kan vara svårt att 
se om ljusen är tända eller släckta 
i dagsljus, känn med handen om du 
är osäker).
• Använd ljusstakar och ljusprydna-
der som är obrännbara.
• Glömmer du ljuset är risken för 
brand mycket stor.
• Se till att det finns brandvarnare i 
bostaden – gärna flera – och kontrol-
lera att de fungerar.
• Brandvarnaren ska vara placerad i 

taket, läs instruktionerna.
• Ställ inte ut gammalt julklappspap-
per i trapphuset. Det är din väg ut om 
det börjar brinna!
• Förvara inte heller julklappspappe-
ret på balkongen. En felriktad nyårs-
raket kan lätt starta en brand.
• En brandfilt och en 6 kg pulver-
släckare bör varje hem ha. Det är 
nästan alltid någon annan än rädd-
ningstjänsten som släcker en brand. 
Kanske kan detta vara ett förslag på 
en bra julklapp?
• Ring alltid 112 om du upptäcker en 
brand eller om någon är i fara.
Källa: MSB, Brandskyddsföreningen 
och Sveriges räddningstjänster
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Gör din egen glass!

GLASSMASKIN 6623/300624
Med den här lilla glassmaskinen gör du 
din egen glass på endast 6–12 minuter. 
Använd vilka ingredienser du vill och 
servera direkt i skålen osm du tillreder 
glassen i. 2 skålar á 0,4 liter medföljer.
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Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!
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