Seks gram træ kan
ødelægge dit sommerhus
Forebyggelse af brand i sommerhuse

Brand i dit sommerhus
fra minder til mareridt
Et splitsekund kan forvandle dit ophold til et
mareridt. Det, der skulle have været rammen
om en masse skønne oplevelser, kan brænde
ned til grunden på uhyggelig kort tid. Og sammen med et nedbrændt sommerhus forsvind
er også alle de dejlige ferieminder og måske
også lysten til overhovedet at bygge et nyt hus
op igen.
Så der er al mulig grund til at forebygge brand
i dit sommerhus. Faktisk skal der ikke så meget til. Nogle enkle forholdsregler kombineret med fornuftig omtanke kan forebygge en
brand – så feriedagene i sommerlandet bliver
lige så skønne, som du drømmer om.
I denne folder har Beredskabsforbundet samlet de vigtigste råd til at forebygge og bekæmpe brand i sommerhuset. Vil du vide mere, så
kontakt Beredskabsforbundet eller klik ind på
www.beredskab.dk/brand, hvor du kan hente
yderligere information.
God ferie

Sådan bekæmper du brand
Ring 1-1-2
Oplys dit navn, fortæl hvad og hvor det brænder med fuldstændig adresse, by- og kommunenavn, og hvilket telefonnummer du ringer fra. Modtag brandvæsnet – vær deres
lokale vejviser.
Brug vand eller pulverslukker
Vand er det mest effektive slukningsmiddel og let tilgængeligt (haveslangen). Men – brug aldrig vand til brand i
frituregryden eller elektriske installationer. Frituregryden
slukkes med brandtæppe eller et grydelåg. En ABC-pulverslukker er yderst velegnet, da den også kan slukke
gløder og ikke er elektrisk ledende.
Undgå panik
Det er vigtigt ikke at gå i panik. Tænk dig om og gå ikke
for tæt på ilden, pas på strålevarmen, branden kan hurtigt
udvikle sig. Kan du ikke længere overskue branden, så
advar andre, evakuer området/huset og forlad det. Afvent
herefter det tilkaldte brandvæsen.

Tag Beredskabsforbundet
med på råd

Lær brandbekæmpelse
Beredskabsforbundet arrangerer landet over kurser
i elementær brandbekæmpelse. For et mindre beløb
lærer du på tre timer at slukke mindre brande med
simple og improviserede midler. Du lærer at handle
korrekt/hensigtsmæssigt i forskellige brandsituationer.
Har du stadig spørgsmål?
Så kan du altid rette henvendelse til kommunens
beredskabschef eller Beredskabsforbundet.

Sådan forebygger du brand
Gør brændeovnen sikker
Hold fri plads omkring brændeovnen. Strålevarmen kan
antænde papir, pap, møbler o.l. Er der tale om en åben
brændeovn, så benyt gnistfang og hav altid et ubrændbart
underlag foran brændeovnen. Brug en metalspand til opsamling af aske. Støvsug aldrig en brændeovn, for gløder
kan holde sig meget længe.

Sæt røgalarmer op i sommerhuset
Det er hensigtsmæssigt at montere røgalarmer. Personer
i huset bliver advaret i tide, også under søvn – og er huset
ubeboet, kan alarmen evt. give signal til naboerne. Placer
alarmen eller alarmerne på strategisk vigtige steder i
huset – fx i loftet – og tjek også batteriet jævnligt, gerne
ved hvert besøg.

Pas på havegrillen
Placér ikke havegrillen under et udhæng. Hæld aldrig
brændbare væsker direkte på en varm grill. Sørg for, at
underlaget er i orden, så grillen ikke kan vippe eller vælte
og undlad at placere grillen et sted, hvor andre mennesker
hele tiden skal passere. Lad ikke børn eller dyr nærme
sig grillen. Grillkul må ikke smides i naturen, men skal
bortskaffes i metalspand.

Fjern kvas og haveaffald
Kvas og haveaffald bliver meget hurtigt tørt. En gnist kan
nemt antænde kvaset, og det kan være fristende at bruge
kvas til et lille bål.

Smid aldrig cigaretskod i naturen
Tørt græs fænger let, og den slags uforsigtighed kan hurtigt forårsage store brande.

Parkering af biler
Biler udstyret med katalysatorer kan forårsage brand i
bevoksning. Tænk derfor over, hvor du parkerer din bil.
Parker f.eks. ikke i højt græs.

hvem er beredskabsforbundet?
Beredskabsforbundet uddanner årligt mere end 25.000 mennesker i førstehjælp, hjertestart og brandbekæmpelse. Vores
autoriserede instruktører har gennemgået en myndighedsgodkendt uddannelse, der gør dem i stand til at gennemføre kurser med en høj faglig og pædagogisk standard. Beredskabsforbundet er desuden en landsdækkende organisation for over
6.700 frivillige, som indgår i det danske redningsberedskab. De frivillige har mange funktioner, fx brand- og katastrofeberedskab, vagt- og samaritertjeneste samt transport, indkvartering og forplejning.
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