
Hej!

Brand i bostad är det vanligaste larmet som räddningstjänsten åker på. Bergslagens Räddningstjänst gör därför hembesök 

för att informera och ge råd kring brandrisker och brandskydd i bostäder. Vi vill gärna att ni fortsätter fundera på ert 

brandskydd och kontrollerar att det brandskydd som ni har är tillräckligt och tänker igenom vad som kan förbättras. 

Denna brandsyn genomförs av Bergslagens Räddningstjänst i samarbete med Brandskyddsföreningen för att öka er

kunskap om brandskydd i hemmet.

När du har gjort din brandsyn, kan du delta i vår tävling med utlottning av fina priser som sker vid två tillfällen per år. För att

delta så fotar du av dina svar och skickar till oss via e-post: hembesok@brt.se. Ditt mail ska innehålla ditt namn och din

e-postadress. Vi behöver ditt deltagande senast 15 maj eller 15 november. Vinnaren kontaktas via e-post. Personuppgifter

sparas endast för tävlingens ändamål och raderas efter avslutad tävlingsperiod.

Tillsammans skapar vi ett brandsäkert och hållbart Sverige!

Bakgrundsinformation

1. Vilken kommun bor du i?

Brandvarnare
4A. Hur många 

brandvarnare finns det 

hemma hos dig?

2. Hur bor du?

Helst ska det finnas en brandvarnare i varje 
rum, men det måste finnas minst en 
brandvarnare på varje våningsplan och en 
brandvarnare täcker ca 60 m2.

1

2

3

4 eller fler

Ja

Nej

Lägenhet (hyresrätt)

Lägenhet (bostadsrätt)

Villa

Rad-/par-/kedjehus

Annat:

5. Testa brandvarnarna! – Fungerar de?

Ja, alla fungerade!

Vissa fungerade, 

andra inte *

Nej, ingen fungerade *

Vi har inga

brandvarnare*

Testa brandvarnaren genom att trycka in 
testknappen i ett par sekunder, då ska den 
börja tjuta. Släpp sen knappen.

6. Hur ofta testar ni brandvarnarna?

Aldrig!

1 gång/år

1 gång/kvartal

1 gång/månad

Vi har inga!

Annat/Övrigt:

Brandvarnaren bör kontrolleras ofta, gärna 
en gång i månaden men minst fyra gånger 
per år. Byt batteriet en gång per år.                    
1:a december är det Brandvarnardagen, 
passa på att testa och byta batteriet då, om 
det behövs.

7. Var är brandvarnarna uppsatta?

Hall

Sovrum

Vardagsrum

Kök

Annan plats

8. Har ni spisvakt eller timer till spisen?

Det bästa är att ha en brandvarnare i 
varje rum. Det viktigaste är att alla 
vaknar av ljudet från brandvarnaren när 
man ligger och sover i sin säng.

Ja, vi har timer

Ja, vi har spisvakt

Nej

Ha en brandövning där ni testar så att alla hör 
brandvarnaren på olika ställen i bostaden.

Testa också att alla vet hur de ska agera om det 
brinner och att alla kan ta sig till er bestämda 
återsamlingsplatsen (se mer under fråga 16).

VÄND
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TIPS om ni är flera i bostaden

4B. Finns det 

brandvarnare på 

varje våningsplan?

2. Hur många våningar har din bostad?

En Flera

Det är ordnat nu Det är inte ordnat*

mailto:hembesok@brt.se


Ja 

Nej

Ja

Nej

Ja, 

Nej

Brandsläckare

10. Var har ni släckutrustningen?

Brandsläckaren ska finnas där man lätt 
kommer åt den, till exempel vid ytterdörren 
eller vid trappen. Den ska vara lätt att hitta.

Hall

Sovrum

Vardagsrum

Kök

Pannrum

Har ingen

Annat:

11. Laddar ni teknisk utrustning på natten?

Ja

14. Har ni några andra brandskyddstips till oss?

16. Har ni bestämt någon plats ute, 

där ni ska samlas om det börjar brinna?

9. Vad finns för något att släcka branden med?

Pulversläckare

Skumsläckare

Brandfilt

Vattenslang

Ingenting

Annat:

Det är viktigt att kunna släcka! 
Rekommendationen är att ha minst en 6 kg 
pulverbrandsläckare (per våning). Sen kan 
man också ha till exempel en brandfilt.

Brandskyddsförslag

12. Dammsuger ni bakom kyl och frys ibland?

Aldrig

Ja, varje år

Ja, flera gånger per år

13. Har ni timer på några elektriska apparater 

(förutom spisen)?

Nej

Ja, till strykjärnet

Ja, till kaffebryggare/

vattenkokare

Ja, annat:

Om det börjar brinna
15. Beskriv hur du agerar om det brinner...

A. ... hos dig

17. Har ni 

hemförsäkring?

18. Har ni fotograferat 

era saker?

RÄDDA de som är i omedelbar fara. 
VARNA andra i närheten. 
LARMA 112. 
SLÄCK om du kan, utan fara för dig själv.

Om ni drabbas av en brand kan allt som ni 
äger brinna upp. För att kunna få pengar från 
försäkringsbolaget måste man visa vilka 
saker man hade.

Återsamlingsplatsen ska vara lätt att ta sig 
till och ska inte vara i vägen för räddnings-
tjänsten. Med en återsamlingsplats vet de 
vuxna när alla är ute.

Alla hemma måste hjälpas åt för att undvika brand därför 
är det viktigt att alla i bostaden vet svaren på de här 
frågorna. Gör gärna brandsynen hos en vän eller släkting 
också!

Kolla gärna in Brandskyddsföreningens                
kostnadsfria webbutbildning;                              
”Brandsäkerhet i hemmet” för mer                        
information. Skanna QR-koden!

Nu är brandsynen klar, tack för att du deltog!
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”Brandsyn i hemmet”, ett samarbete mellan 

Brandskyddsföreningen och Bergslagens Räddningstjänst 

T
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Ladda bara när du är vaken, på hårt underlag 
och kontrollera att sladdar och kontakter är 
hela och CE-godkända.

B. ...hos en granne

Nej
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