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LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 12 december har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde i 
Biografsalongen, Folkets Hus kl. 17.30.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. 
följande ärenden:

• Antagande av taxor och avgifter för 2013

• Införande av Ortsutvecklingsmöten

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagord-
ning och handlingar finns att läsa på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den  
5 december 2012.

ALE. En brandvarnare per vånings-
plan.

Ta också för vana att i samband 
med första advent testa brandvarna-
ren så att den fungerar.

Den uppmaningen kommer från 
räddningstjänsten och från skor-
stensfejarmästare Tony Nylander 
som genomför brandskyddskontrol-
ler i Ale och Lilla Edet.

Genom att upptäcka brand och larma så tidigt 
som möjligt kan du rädda liv. Med en brand-
släckare hemma släcker du en mindre brand på 
egen hand. Därför har Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap (MSB) gett ut rikt-
linjer (allmänt råd) att det i varje bostad ska det 
finnas brandvarnare. MSB och räddningstjäns-
ten rekommenderar att det även i varje bostad 
ska finnas brandsläckare i varje hem. 

Räddningstjänsten Ale/Kungälv har upprät-

tat ett samarbete med Alesotarn AB, som har 
i uppdrag att utföra brandskyddskontroll på 
fastigheter i Ale och Lilla Edets kommuner.

– Vi är två på företaget som genomför 
brandskyddskontroller. Sotning och brand-
skyddskontroll är två vitt skilda saker. Det krävs 
en särskild kompetens för att utföra en brand-
skyddskontroll, varför sotaren inte gör det när 
han är på besök, förklarar Tony Nylander.

Vid brandskyddskontrollen blir bostadsin-
nehavaren även upplyst om vad som är relevant 
för bostads innehavare enligt lagen om skydd 
mot olyckor. Oftast handlar det om uppsatta 
och fungerande brandvarnare.

– Det handlar inte om att vi kommer med 
några pekpinnar, utan vi vill ge information 
och förmedla kunskap om bra brandskydd. Vi 
har fått jättebra respons på de besök som vi hit-
tills har gjort, säger Tony.

Brandvarnare skapar chans att vakna i tid 
och hinna ut och eventuellt kunna släcka innan 

det är för sent. Omedelbar utrymning kan vara 
skillnaden mellan liv och död eller en total 
skada.

– Ofta tar man för vana att brandvarnaren 
fungerar, men har du varit bortrest längre än 
en vecka så kanske batteriet har varnat och så 
är det dött när du kommer hem. Därför brukar 
jag säga till personer som jag besöker att de ska 
ta för vana att testa brandvarnaren vid första 
advent.

Tony Nylander uppskattar att ungefär 30 
procent av bostäderna som han besöker saknar 
brandvarnare.

– Brandvarnarna ska placeras i taket och 
minst 50 centimeter från vägg. Avståndet 
mellan två brandvarnare ska inte vara mer än 
tolv meter. Det kan vara viktigt att tänka på i ett 
hus med öppen planlösning, säger Tony.

Brandvarnare på varje våning
– Bor du i ett hus med flera våningar bör du 
ha minst en brandvarnare på varje våningsplan.

Vid den här tiden på året är riskfaktorerna 
för brand större än vanligt. Det förekommer 
många levande ljus i hemmen och eldning i 
braskaminer har på senare år blivit allt popu-
lärare för att skapa trivsel. Faktum är att brand 
kopplad till eldstäder är den vanligaste orsaken 
till brand i villor och småhus.

– I en eldstad, som inte utgör den primära 
uppvärmningskällan, ska det inte eldas mer än 
2-2,5 kilo ved per timme.

Eldstäder som inte använts på länge eller 
som renoverats och ska tas i drift måste 
genomgå en kontroll av sotaren.

Finns det något att säga om levande ljus 
i hemmen?

– Du som tänder ett ljus har också ansvar 
för att det släcks. Värmeljus kan bli förrädiska 
om du ställer fler värmeljus tätt intill varandra. 
Ljusen kan då värma varandra och skapa en 
flera decimeter hög låga, säger Anders Finn 
på Räddningstjänsten.

Antalet utryckningar på grund av levande 
ljus ökar för varje adventsdag och är flest den 
fjärde advent. Vid tredje advent är brand i 
adventsljusstakar extra vanliga för då har de 
första ljusen redan brunnit ner ett stycke sam-
tidigt som vaksamheten blivit mindre.

– Vikten av fungerande brandvarnare i 
hemmen kan inte nog understrykas. Jag har 
ännu inte varit på någon dödsbrand i hus som 
haft brandvarnare. Brandvarnare räddar liv, 
avslutar Anders Finn.

Tony Nylander, som genomför brandskydds-
kontroll på uppdrag av Alesotarn, samt Peter 
Jigfelt på räddningstjänsten Ale/Kungälv 
betonar vikten av fungerande brandvarnare 
i hemmen. Uppmaningen är en brandvarnare 
 per våningsplan.

Hög tid att kolla brandvarnarna
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ÅK BUSS GRATIS.
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