
Här får du en present vi hoppas  
du aldrig behöver använda.

Varsågod!

Hälsningar från  
din husvärd



Hej!
Förhoppningsvis kommer det aldrig börja 
brinna hemma hos dig. Men om det skulle 
hända är det viktigt att du så snabbt som 
möjligt får kontroll över elden, så att den 
gör så lite skada som möjligt. 

Vi vill att du ska vara trygg i ditt hem, och där för 
får du den här presenten av oss – en brandfilt! 
Den används för att snabbt kväva eld så att den 
inte hinner sprida sig. Filten fungerar bäst på 
 liggande ytor, till exempel vid brand i en gryta  
på spisen eller i en bordsduk.

Här i foldern kan du läsa om vad du ska göra  
om det börjar brinna. Det finns också tips för  
en brandsäker vardag. Det är alltid bra att  
vara förberedd!

60 % av alla bränder  
i hemmet startar i köket.  

Häng därför upp brandfilten 
just där, gärna nära spisen. 

Då är den nära om  
någonting händer. 



Försök aldrig ta dig ut genom ett rum där det 
brinner, och gå inte ut i ett rökfyllt trapphus. 

Brinner det i trapphuset – stanna kvar i  
lägenheten och täta dörren och brevinkastet 
med våta handdukar. 

Larma 112. 

Om det börjar brinna

Spring inte ut genom rökfyllda 
utrymmen!

Lär dig grundregeln  
– rädda, varna, larma, släck

Rädda
Rädda dig själv och andra människor som  
är i fara. Stäng dörren efter dig så fördröjer  
du spridningen. 

Varna
Varna andra i närheten som kan behöva ta 
sig ut. 

Larma 
Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. 
De kommer be dig ge information om vad 
som hänt. 

Släck
Försök släcka elden om du tror att du kan göra 
det på ett säkert sätt. Annars – stäng in elden 
och sätt dig själv i säkerhet.
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Få personen att 
lägga sig ner så att 
elden kan kvävas 
mot marken och 
lägg på filten. 

Riv ut det här uppslaget och sätt upp det väl synligt på kylskåpet! 

Ryck i remmarna på undersidan  
av påsen för att dra ut brandfilten.

1

Så släcker du med brandfilten

Om det brinner i någons kläder: 
När du tror att elden är  
släckt, lyft bort filten. Börja  
nerifrån fötterna så att 
elden inte flammar upp  
i personens ansikte. 

Lägg på filten så här: Börja 
uppifrån huvudet och stryk 
eller tryck med händerna på 
filten ända ner till fötterna. 
Se till att den ligger tätt. 
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Lägg brandfilten över elden 
bestämt – släng den inte.

2 Tryck på filten för 
att kväva elden.
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8 viktiga saker att tänka på

2 Var försiktig med levande ljus
Ställ dem på säkert avstånd från till exempel 
gardiner och dukar, släck dem alltid när du 
lämnar rummet och undvik ljusstakar i trä. 

1 Häng upp brandfilten i köket
Där är det störst risk att du kommer 
behöva den.

3 Testa din brandvarnare regelbundet
Det gör du genom att trycka in knappen  
i 20 sekunder. Om den inte låter – gör  
en felanmälan. 

Vill du få en gratis sms-påminnelse om att  
testa brandvarnaren med jämna mellanrum? 
Beställ på aktivmotbrand.msb.se

5 Håll trapphuset fritt från prylar och brännbart material
Till exempel barnvagnar, kartonger och soppåsar.

4 Använd aldrig vatten för att   
 släcka en brinnande kastrull! 

Det brinnande fettet kan explodera.  
Kväv istället elden med brandfilten eller  
ett lock. 8 Kom ihåg att dammsuga bakom kyl och frys 

Damm ökar risken för brand.

7 Håll spisfläkten ren
Annars kan en brand på spisen lätt sprida sig genom fläkten.

6 Skaffa en brandsläckare
Brandskyddsföreningen rekommenderar en pulversläckare 
på minst 6 kg.



Var tionde  
brandvarnare  
fungerar inte

Varje år dör 
cirka 110 personer  

i bränder

3 av 4  
brandskador 

inträffar hemma

De flesta bränder sker hemma

De flesta  
bränder startar  

på spisen



illu
s

tr
a

tio
n

er: li ro
sén zo

bec  pro
d

u
k

tio
n: blo

m
q

u
ist.se  tryc

k: d
a

n
a

g
å

rd
lith

o, ja
n

u
a

ri 2019

Häng upp brand filten 
nära spisen – den  
kan rädda liv!

Kundservice 0770-814 814 kontakt@familjebostader.com 
www.familjebostader.com

Följ oss på facebook


