
Gjennomfør brannøvelse med familien 
Avhold praktisk øvelse i evakuering slik at alle vet hva de skal gjøre 
hvis en farlig situasjon oppstår.

Møteplass
Det er viktig at dere avtaler hvor familien skal møtes når alle har 
kommet seg ut av den brennende bygningen – det kan redde liv. 
Dersom dere er to eller fl ere voksne bør dere avtale hvem av dere 
som tar dere av hvilket barn.

Test alt utstyr 
Det bør være minst to godkjente røykvarslere i hver etasje i boligen. 
Husk at batteriet skal byttes årlig, mens selve røykvarsleren byttes 
hvert tiende år. I boligen skal det også være manuelt slukkeutstyr 
som kan brukes i alle rom. Et par ganger i året bør pulverapparatet 
snus for å sjekke at pulveret ikke har klumpet seg. Lag fast rutine 
for kontroll av apparatene.

Rømningsvei 
Tenk gjennom hvilke rømningsveier som fi nnes i boligen. Er det 
mulig å komme seg ut på bakken fra alle sove- og oppholdsrom 
i boligen?

Kontroll av el-anlegg 
En periodisk kontroll av det elektriske anlegget og brannsikring 
av boligen hvert femte år reduserer risikoen for brann- og 
personskader.

Oppbevaring av farlige stoff er
Sørg for at farlige stoff er som vaskemidler, medisiner, gift og andre 
kjemikalier plasseres utilgjengelig for små barn.

Beredskapslykt
Heng opp en lommelykt med lader på sentral plass i boligen til 
bruk i nødsituasjoner.

Hovedstoppekran
I tilfelle lekkasje er det viktig at alle i huset eff ektivt kan stenge av 
vanntilførselen. Merk kranen og la alle i husstanden prøve den.

Skru av julebelysning
Selv om det ofte ikke representerer en direkte brannfare, er det 
best å trekke ut støpslene på julebelysningen for å være helt sikker. 
Unngå i tillegg å bruke mange skjøteledninger.

Trekk ut støpsler på elektriske artikler som ikke brukes
Hverken juledekorasjonen, kaff emaskinen eller vannkokeren trenger 
å stå med kontakten i når du likevel ikke kan se dem eller de ikke 
er i bruk.

Blås ut alle levende lys
Ikke la lysene brenne når du ikke er i rommet, blås dem ut. 
Husk også å ha avstand mellom levende lys og brannfarlige 
materialer.

Her er noen enkle tiltak som kan forebygge skade og redde liv
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