I december ökar antalet bränder som hänger samman med tända ljus.
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Ha en god och (brand)säker jul
Snart är julen här och med den kommer levande ljus, tända brasor,
knäckkokning och mycket aktivitet vid spisen. Mysigt så klart, men också
riskfyllt. Förebygg brand med några enkla tips så att du och din familj kan fira
en säkrare jul.
En av de vanligaste kända orsakerna till brand i villor och småhus kan
kopplas till eldstäder. I flerfamiljshus är det däremot vanligast att bränder
uppstår vid köksspisen. I december ökar dessutom antalet bränder som
hänger samman med tända ljus. Här är vår lista med saker du bör hålla ett
extra öga på i juletid:
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Spisen. Många bränder startar i köket. En bortglömd kastrull på
spisen kan orsaka brand genom torrkokning. Värmen från en
bortglömd spisplatta eller kastrull kan dessutom smälta fettet i
spisfläkten, så att det droppar ner och det börjar brinna.
Levande ljus. Se till att levande ljus står stadigt och aldrig
lämnas oövervakade. Barn kan lätt råka välta eller kasta något på
ett brinnande ljus och katastrofen är ett faktum.
Julbelysning. Släck julgransbelysning och adventsljusstakar med
strömbrytare eller att dra ut kontakten. Om du snurrar på
lamporna kan det bli glapp med gnistbildning som följd. Varför
inte investera i en timer till granen och övrig julbelysning för att
alltid vara på den säkra sidan?
Tänd brasa. Visst är det mysigt att tända en brasa i den öppna
spisen, kaminen eller kakelugnen. Tänk bara på att det är krav på
att sota och inspektera skorstenen med särskilda intervall. Se
också till att följa rekommendationerna för hur du eldar i just din
eldstad.
Brandvarnare. Kontrollera regelbundet att brandvarnare fungerar
i alla rum. Det är också rekommenderat att ha brandsläckare och
brandfilt på varje våningsplan.

Läs mer om brandsäkerhet i hemmet på Brandskyddsföreningens hemsida.
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