
VARJE DYGN BRINNER DET I 80 BOSTÄDER I SVERIGE
Räddningstjänsten rycker ut till 20 av dessa
bränder. 60 bränder är småbränder som den
boende själv släcker. 85-90 personer om-
kommer vid bostadsbränder varje år och cirka
1.000 personer skadas. De vanligaste brand-
orsakerna är glömd mat på spisen, elfel, rökning och levande ljus.

BRANDVARNARE I VARJE LÄGENHET
Varje lägenhet ska ha minst en brandvarnare.
Det är viktigt att så snabbt som möjligt upp-
täcka en brand. Fastighetsägaren är skyldig sätta
upp en brandvarnare. Den boende har ansvar
att byta batteri. Du kan naturligtvis själv köpa en brandvarnare,
gärna med fem- eller tioårsbatteri. Det är bra att ha flera brand-
varnare. Kontrollera regelbundet att brandvarnaren fungerar
genom att trycka in testknappen som finns på alla brandvarnare.

SLÄCKUTRUSTNING
Räddningstjänsten rekommenderar en pulver-
släckare i alla lägenheter. En brandfilt är också
bra att ha hemma. Med filten kan du kväva
eller dämpa en brand. Utrustningen finns att
köpa på större varuhus, byggvaruhus eller via
ditt försäkringsbolag.

RÖKEN DÖDAR – STÄNG IN BRANDEN
Om det börjar brinna i din lägenhet: varna
alla som finns i lägenheten, försök släcka
men ta inga risker. Kan du inte släcka bran-
den själv, stäng dörren till det utrymme där
det brinner. Lämna lägenheten och stäng
ytterdörren för att hindra att branden och
den giftiga röken sprider sig. Röken är livs-
farlig och dödar mycket snabbt. Ring 112.
Möt räddningstjänsten utanför huset. 

GÅ ALDRIG UT I RÖKFYLLD TRAPPA
Om det brinner i en annan lägenhet eller på annan plats i fastig-
heten ska du stanna kvar i din egen lägenhet. Gå aldrig ut i en
rökfylld trappa. Du är säkrast i din egen lägenhet. Stäng dörrar
och fönster. Ring 112. Räddningstjänsten har specialutrustning för
att kunna hjälpa dig. Ytter-
dörren, väggar, tak och fönster i
en lägenhet ska kunna stå emot
en brand i 30-60 minuter.

VIKTIG INFORMATION TILL BOENDE/HYRESGÄSTER OM 

BRANDSKYDD I LÄGENHET
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Om det brinner i din lägenhet:

STÄNG IN BRANDEN
LÄMNA LÄGENHETEN
RING 112

Om det brinner på annan plats i huset:

GÅ ALDRIG UT I EN
RÖKFYLLD TRAPPA!

Denna hemsidesinformation är framtagen av FRIS i samarbete med Informationsbolaget. 
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ኣብ ስዊድን፡ መዓልታዊ 80 ባርዕ ኣባይቲ የጋጥም።
ካብቶም ዘጋጥሙ ባርዓት፡ 20 ጥራይ 
ንኣገልግሎታት ህጹጽ-ኩነታት ንሓገዝ 
ይጽውዑ። 60 ካብቶም ባርዓት፡ ተቐማጦ 
ባዕሎም ከጥፍእዎም ዝኽእሉ ኣዝዮም 
ንኣሽቱ እዮም። ዓመታዊ ድማ 85-90 
ሰባት ብምኽንያት ባርዕ ኣባይቲ ይሞቱ፣ ከባቢ 1,000 ሰባት 
ድማ ይቖስሉ። እቶም ኣዝዮም ፍሉጣት ምኽንያታት ባርዕ 
ኣባይቲ፡ ኣብ መኸሸኒት (ኩከር) ዚተረስዐ መግቢ፣ ጸገማት 
ኤለትሪክን ትክን ቅሉዕ ሃልሃልታን እዮም።

ኣብ ኩሉ ኣፓርትማ ዝርከቡ መጠንቀቕታ ባርዕ  
ነፍስወከፍ ኣፓርትማ፡ እንተወሓደ ሓንቲ 
መጠንቀቕታ ባርዕ ክህልዋ ኣለዎ። እዚ ድማ 
ባርዕ ኣብ ዘጋጠመሉ ግዜ፡ ብዚተኻእለ 
መጠን ኣብ ዚቐልጠፈ ግዜ ንኽትፈልጡ 
ዚገብር ኣገዳሲ ነገር እዩ። ዋና ኣፓርትማ፡ መጠንቀቕታ 
ባርዕ ንኽተክል ሓላፍነት ኣለዎ። ተቐማጢ ድማ ባተርያ 
ንኽቕይር ሓላፍነት ኣለዎ። ከም ልሙድ፡ 5-10 ዓመታት 
ዚጸንሕ ባተርያ ዘለዎ መጠንቀቕታ ባርዕ ባዕልኹም ክትገዝኡ 
ክትክእሉ ኣለኩም። ካብ ሓንቲ ንላዕሊ መጠንቀቕታ ባርዕ 
ክህሉ ድማ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። ኣብ ኩሉ መጠንቀቕታ ባርዕ 
ክርከብ ዚኽእል ንመፈተኒ ዘገልግል መጠወቒ ብምጽቃጥ፡ እቲ 
መጠንቀቕታ ባርዕ ይሰርሕ ምህላዉ ብቐጻሊ ኣረጋግጹ።

መጥፍኢ ሓዊ
ኣገልግሎታት ህጹጽ-ኩነታት፡ ኣብ ነፍስወከፍ 
ኣፓርትማ ናይ ሓርጭ (ፓውደር) መጥፍኢ 
ሓዊ ንኽህሉ ይምዕዱ። ሓዊ ዘየሐልፍ ኮቦርታ 
ኣብ ገዛ ክህሉ ድማ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። እዚ 
ኮቦርታ’ዚ፡ ባርዕ ንምህዳእ ከገልግል ይኽእል። 
እዚ መሳርሒ’ዚ፡ ካብ ዓበይቲ ድኳናት ሸቐጥ፣ 
ኣቑሑ ህንጻ ወይ ካብ ኩባንያ መድሕን ክግዛእ 
ይኽእል እዩ።

ንትኪ ኣጥፍኡ – ንሓዊ ዕበጥዎ
ኣብ ዘለኽምዎ ኣፓርትማ ባርዕ ምስዘጋጥም፥ 
ኣብ ኣፓርትማ ንዚርከብ ኩሉ ሰብ 
ኣጠንቅቑ፣ ኣብ ሓደጋ ከይወደቕኩም 
ከተጥፍእዎ ፈትኑ። ነቲ ባርዕ ባዕልኹም 
ከተጥፍእዎ እንተዘይክኢልኩም፡ ንማዕጾ 
ናይታ ባርዕ ኣጋጢምዋ ዘሎ ክፍሊ ዕጸውዎ። 
ነቲ ኣፓርትማ ሓዲግኩም ብምውጻእ፡ 
ባርዕ ንምክልኻልን መርዛም ትኪ ድማ 
ንኸይስፋሕፋሕን ንማዕጾ ኣፓርትማ ዕጸውዎ። 
ትኪ፡ ሓደገኛ’ዩ፣ ኣብ ኣዝዩ ቅልጡፍ ግዜ 
ድማ ይቐትል። ናብ 112 ደውሉ። ኣብ ወጻኢ 
ቦታ ናይቲ ገዛ ብምዃን ድማ ንሰራሕተኛታት 
ህጹጽ-ኩነታት ርኸብዎም።.

ትኪ ኣብ ዘለዎ መሳልል (ኣስካላ) ብፍጹም ኣይትኺዱ
ኣብ ካልእ ኣፓርትማ ወይ ኣብ ገለ ቦታ ናይቲ ህንጻ 
ባርዕ ምስ ዘጋጥም፡ ኣብቲ እትቕመጥዎ ኣፓርትማ ኩኑ። 
ትኪ ኣብ ዘለዎ መሳልል (ኣስካላ) ብፍጹም ኣይትኺዱ 
ኣብቲ እትቕመጥዎ ዘለኹም ኣፓርትማ ውሑሳት ኢኹም። 
ንኹሉ ማዕጾታትን መስኮታትን ዕጸውዎ። ናብ 112 ደውሉ። 
ኣገልግሎታት ህጹጽ-ኩነታት፡ ንዓኹም ዚሕግዝ ፍሉይ መሳርሒ 
ኣለዎም። ማዕጾ ኣፓርትማ፣ መናድቕ፣ ናሕስን መስኮታትን፡ 
ካብ 30-60 ደቓይቕ ንባርዕ 
ክጻወሩ ይኽእሉ እዮም።
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ኣብቲ ዘለኽምዎ ኣፓርትማ ባርዕ ምስዘጋጥም

ነቲ ባርዕ ዕበጥዎ
ንኣፓርትማ ሓዲግኩም ውጹ
ናብ 112 ደውሉ

ኣብ ካልእ ቦታ ናይቲ ገዛ ባርዕ ምስዘጋጥም፥

ትኪ ኣብ ዘለዎ መሳልል (ኣስካላ) 
ብፍጹም ኣይትኺዱ

ኣብ ውሽጢ ኣፓርትማ ብዛዕባ ዚግበር ምክልኻል ባርዕ ኣመልኪቱ

ንተቐማጦ/ተኻረይቲ ዚውሃብ ኣገዳሲ ሓበሬታ


