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3 jultips från
Brandskyddsföreningen
Pulversläckare på flera ställen
För hemmet, villan, fritidshuset och kontoret rekommenderas en
pulversläckare på minst 6 kg. Hur effektiv släckaren är anges av en
sifferkod. Ju högre effektklass (siffra) desto effektivare släckare. Om du
har en stor bostad eller en bostad i flera plan kan det vara bra att ha flera
släckare. Placera gärna släckarna på en synlig plats i anslutning till entréer
eller andra utgångar.

Har du kollat din brandvarnare?
Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad. En
brandvarnare bör placeras i eller intill sovrum, nära köket och där trappan
mynnar till den övre våningen. Testa brandvarnaren, genom att trycka på
testknappen, minst en gång i månaden samt efter längre bortavaro.

En brandfilt kan rädda dagen!
En brandfilt är ett bra komplement till en handbrandsläckare. Den kan
användas för att dämpa en brand eller släcka brand i kläder eller i kokkärl.

Tänk på att inte
ha saker i trapphus
som kan öka branden
vid en eventuell brand
eller vara i vägen
för utrymning och
släckning.

Säkrare fyrverkeri
Fyrverkerier är fina med kan vara farliga. Här
kommer 10 råd till dig för ett säkrare fyrverkeri.
Du måste vara minst 18 år för att få köpa och hantera
utomhusfyrverkerier.
# 1 Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid
tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
# 2 Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
# 3 Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
# 4 Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.

Läs mer på:
brandskyddsforeningen.se

Medborgarmöten 2019
Datum och platser för 2019 års medborgarmöten:
• 19 februari i Bredäng

• 10 september i Bredäng

• 19 mars i Sätra

• 1 oktober i Sätra

• 9 april i Vårberg

• 22oktober i Vårberg

• 7 maj i Skärholmen

• 12 november i Skärholmen

I Skärholmen tar vi sats
Inget skräp på fel plats
För i nyårshelgen har vi 50 extra skräpkorgar
Som för ett rent 2019 borgar
Under nyårshelgen placerar parkteamet ut 50 extra skräpkorgar på platser
där vi vet att människor brukar samlas för att fira in det nya året.
Skräpkorgarna kommer bland annat att finnas:
• i Sätradalsparken
• på de stora ängarna i Bredäng
• I Stångholmsparken i Vårberg
• på Vårbergstoppen
• vid Skärholmsdalen.
Det kommer också att finnas skräpkorgar på andra platser i stadsdelsområdet.
Under vecka 1 kommer 6-7 personer att arbeta extra med städningen med
fokus på de platser där det nya året har firats in.

# 5 Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte
bruksanvisningen tillåter det.
# 6 Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
# 7 Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt
bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det.
# 8 Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar.
Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
# 9 Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller
andra skador.
# 10 Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli
skrämda av fyrverkerier.
Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samarbete
med Brandskyddsföreningen och Polisen

God jul &
gott nytt år
önskar Skärholmens
brottsförebyggande råd!

