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24 brandgode juleråd

1. Anbring levende lys i stabile, ikke brændbare stager. 

2. Gå aldrig fra tændte levende lys. 

3. Stil ikke levende lys i nærheden af gardiner eller andet let antæn-
deligt. 

4. Anbring levende lys så de ikke kan nås af mindre børn. 

5. Pas på adventskranse og juledekorationer. Lysets flamme må aldrig 
kunne nå de brændbare materialer. Det sikreste er at holde lys og 
dekorationer hver for sig. 

6. Hav røgalarmer monteret og afprøv dem jævnligt.

7. Undgå overbelastning af el-installationerne. 

8. Brug ikke elektriske apparater hvis der er ”knas” med dem.  

9. Computere, kaffemaskiner, fjernsyn og lignende elektriske appara-
ter skal altid afbrydes ved stikkontakten efter brug. 

10. Undgå løse ledninger på gulvet og mange forgreninger fra stikkon-
takter. 

11. Hvis der går ild i noget elektrisk: Afbryd for strømmen før du slukker. 

12. Ryg ikke i sengen og undgå rygning i lænestol eller sofa når du er træt. 

13. Hæld vand på asken før du tømmer askebægeret. Eller vent med at tømme det til næste dag. 

14. Hav altid slukningsudstyr ved hånden. Lad et par blomstervandkander med vand og spreder stå fremme. 

15. Planlæg og øv hvordan I kommer i sikkerhed, hvis der opstår brand i jeres bolig eller på arbejdspladsen. 

16. Hold altid øje med madlavning på komfuret.  

17. Hvis der går ild i fedtstof: Læg låg på så ilden kvæles og sluk for varmetilførslen. 

18. Brug aldrig vand til slukning af brændende fedt, olie, smør, margarine og friture. 

19. Forbrændinger skal skylles med tempereret vand, indtil smerterne er væk - hvis der er blærer, skal du 
opsøge skadestuen. 

20. Hvis det går galt: Alarmer brandvæsnet på telefon 1-1-2. 

21. Anbring lysene på juletræet så flammerne ikke kan antænde grene og pynt. Husk at slukke lysene før de 
brænder helt ned. Pas ekstra på i dagene efter juleaften når juletræ og -dekorationer er blevet knastørre.

22. Udendørs oplag af affald og containere op ad bygninger skal undgås.

23. Duge, servietter og lignende skal ved aftagning efterses for gløder fra tobaksrygning m.v.

24. Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og opbevares i tilluk-
kede beholdere.
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