Det här fixar du! Brandsäkra dig
En blond tjej med långt hår står i sin lägenhet. Hon säger: Det finns tre livsviktiga saker för
att förhindra att bränder bryter ut i ert hus: En fungerande brandvarnare, en ren spisfläkt och
att du och dina grannar tänker på att inte ställa någonting i trapphuset som kan hindra
passagen för brandmän att komma in och för er att komma ut. Brandvarnaren först. Bild på
en brandvarnare som sitter i taket. Det är hyresvärdens ansvar att se till att det finns
brandvarnare. Men det är ditt ansvar att se till att de fungerar. När du ställer om klockan till
sommar- eller vintertid kan du ta en titt på brandvarnaren och se till att den fungerar. Det gör
du genom att trycka på en liten knapp på den. Hon testar att trycka på knappen på
brandvarnaren i taket. Då ska den tjuta. Brandvarnaren piper och blinkar. Om brandvarnaren
inte tjuter, kan det innebära att batteriet är slut. Då byter man så här: Om brandvarnaren
börjar pipa med enstaka pip, kan det vara dags att byta batteri. Hon plockar ner
brandvarnaren, vänder på den och plockar ut batteriet. Hon sätter dit ett nytt batteri och
sätter tillbaka brandvarnaren i taket. Om du inte vet vilket batteri din brandvarnare behöver ta
med det gamla batteriet eller ta en bild på det, och ta med till affären. Visste du att det kan
börja brinna om det är för mycket fett i ditt köksfilter? Fettet i fläkten kan smälta av värmen
och sen droppa på spisen, där det kan börja brinna. Se till att tvätta det regelbundet. Det gör
du så här: Ta loss filtret från din köksfläkt. Blötlägg det i diskhon med diskmedel.
Använd diskborste för att få bort så mycket fett som möjligt. Låt filtret ligga över natten och
låt det torka. Om olja skulle börja brinna i en kastrull, häll absolut inte på vatten. Kväv elden
med locket och stäng av fläkten. En annan jättestor brandfara är om det står saker i
trapphuset. Bild på en trappuppgång där det står en cykel. Hon säger: Inga saker får stå där.
Det är din och dina grannars väg ut och brandmännens väg in om det börjar brinna. Det kan
bli jättestora problem om det står grejer i vägen. Så för grannarnas skull, och din, ställ inga
saker i trapphuset! Det du behöver för att brandsäkra med brandvarnare är: En stol eller pall
och ett nytt batteri. Det du behöver för att brandsäkra spisfläkten är: Diskhandskar, en
diskho, en diskborste och handdukar. Och för att brandsäkra trapphuset är det bara att inte
ställa några grejer där. Så tänk på elden! Ha alltid en brandsläckare hemma och gärna en
brandfilt om olyckan skulle vara framme.

