
Har du brandkoll?

RÅD TILL 
STUDENTER

Finns det brandvarnare i ditt studentrum?  
Om inte - ta kontakt med fastighetsägaren.

Finns det en brandvarnare - se till att den fungerar. 

Trapphus och korridorer är utrymningsvägar och ska 
hållas fria från saker som kan börja brinna eller vara  
i vägen vid en utrymning. Ingen förvaring eller sop- 
sortering i dessa utrymmen!

Dörrstängare finns normalt på dörrar mellan korridorer 
och trapphus samt mellan korridorer och gemensamma 
utrymmen. De förhindrar att rök sprids vid en brand. 
Kila därför inte upp dörrarna och montera inte ner 
dörrstängaren.

I många korridorer och gemensamma utrymmen 
finns det brandlarm installerat för din säkerhet.  
Montera inte ner detektorerna. Häng inte upp saker  
i dem - då förlorar de sin funktion. Larma alltid 112  
vid brand!

Ladda mobiltelefon, surfplatta eller dator när du är 
hemma och vaken. Lägg produkten på ett hårt under-
lag när den laddas.

Elda och grilla inte på balkonger. Håll goda avstånd 
till byggnader när du grillar.

Korridorfest? Kontrollera att brandsäkerheten i
lokalen är ok. I korridorer får det bara vistas ett visst 
antal personer för att alla skall hinna ut vid en brand. 
Kolla med fastighetsägaren hur många personer ni 
får vara. Undvik källarlokaler.

Kök är det vanligaste stället en brand startar.
Det gäller även dig som student. Ha alltid uppsikt 
över spisen när du lagar mat. Undvik att laga mat när 
du är trött eller berusad.

Levande ljus som lämnas utan uppsikt orsakar många 
bränder. Välj rejäla ljusstakar av brandsäkert material. 
Se till att ljusen står stadigt. Placera ljusen på säkert 
avstånd från gardiner, dukar, möbler och annat bränn-
bart material. Släck alltid ljusen när du lämnar rummet.

Tänk på att du behöver en egen hemförsäkring i både 
lägenhet och studentrum.



BRANDVARNARE

Ha brandvarnare i varje rum där någon sover. Har bostaden 
flera våningar ska det finnas brandvarnare på varje vånings-
plan. Testa brandvarnarna en gång i månaden genom att 
trycka på testknappen.

PULVERSLÄCKARE

En pulversläckare på minst 6 kg fungerar för hemmet,  
villan, fritidshuset och kontoret. Lägsta effektivitetsklass  
bör vara 43A 233BC.

BRANDFILT

Med en brandfilt som är 120x180 cm kan du själv släcka  
mindre bränder.
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