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Joakim Larsson: Bred satsning för att
minska antalet bränder hos äldre
Äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad
Äldre- och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M)
Bränder i hemmet är vanligast hos äldre. Det är också där det kan vara svårast
att ta sig ur bostaden när olyckan är ett faktum. Därför genomför Stockholms
stad tillsammans med Storstockholms brandförsvar en bred satsning på
brandprevention, spisvakter och portabla sprinklers.
– En fungerande brandvarnare räcker långt för att rädda liv. Något som tyvärr
saknas i många hem. Nu ser vi till att de som besöker äldre, ex hemtjänsten,
också får i uppdrag att kontrollera brandvarnare och se om det kan behövas
andra brandförebyggande åtgärder hos de äldre personer de ändå besöker i
ett annat ärende, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).
– Köket är den vanligaste platsen där bränder startar. Spisvakter kan rädda
liv och därför installerar vi dem i alla nyprodutioner och i alla lägenheter som
rustas upp. Det ger en ökad trygghet till Stockholms äldre, säger
äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).
Fakta
Äldrenämnden i Stockholms stad tog nyligen ett beslut om en projektplan för
hur staden ska arbeta med brandpreventionen för äldre. Satsningen går ut på
att informera och förebygga bränder. Utöver detta installeras spisvakter i
samtliga nyproduktioner men även i takt med att upprustningar sker. Därtill
ska även Stockholms stad genomföra en testperiod med portabla sprinklers
för att förhindra bränder i sovrummet.
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