
B
R
A
N
D Skulle du upptäcka en brand, agera efter

Rädda – Varna – Larma – Släck – Utrym – Återsamlas

Viktiga telefonummer

SOS -      112

Sjukvårdsrådgivning -  11 77

Giftinformationscentralen -  010-456 67 00

SLU:s bevakningsstöd -   018-673040

RÅD TILL
STUDENTER
Kontrollera din brandvarnare! Den fungerande 

brandvarnaren är ett utav hemmets bästa, enklaste 

och billigaste sätt att öka brandsäkerheten.

Fungerande brandvarnare räddar liv!

Trapphus och korridorer kan vara din väg ut om 

något händer. Se till att de hålls fria från saker 

som är brännbara eller kan hindra en utrymning.

Kila inte upp dörrar som är utrustade med 

dörrstängare. Stängda dörrar gör att rök och eld 

inte sprids lika snabbt vid en brand.

På många ställen finns brandlarm installerat för 

din skull. Montera inte ner eller på annat sätt 

manipulera detektorer, larmklockor eller sirener.

Ladda din dator, surfplatta eller mobiltelefon när 

du är i närheten av den. Och du, ladda enheten på 

ett hårt underlag och gör det när du är vaken!

Ska ni ha fest? Vad kul! Glöm bara inte bort att 

kontrollera brandsäkerheten i lokalen. I gemen-

samma lokaler får bara ett visst antal personer 

vistas för att en eventuell utrymning ska fungera. 

Hör med lokalägaren om det inte sitter en skylt om 

antalet i lokalen.

Lagar du egen mat? Bra där! Se bara till att alltid 

ha uppsikt över matlagningen. Köket är den vanli-

gaste platsen där bränder startar. Undvik att laga 

mat när du är berusad eller trött. En timer på

vattenkokare, kaffekokare och kokplattor kan vara 

en bra idé!
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If there is a fire, do the following:

Rescue – Alert – Call the fire department – Extinguish – Evacuate – Reassemble

Important phone numbers

SOS -        112

Medical on-call service -  11 77

Swedish Poisons Information Centre -  010-456 67 00

SLU monitoring support -    018-673040

ADVICE TO
STUDENTS
Check your smoke detector. A working smoke 

detector is one of the best, easiest and cheapest 

ways to increase fire safety in your home.

Working smoke detectors save lives.

If something happens, stairwells and corridors can 

lead you outside. Make sure to clear them from 

flammable items or obstacles.

Do not try to wedge open doors equipped with 

door closers. Closed doors ensure that fire and 

smoke do not spread as quickly.

Smoke detectors are installed at most locations. 

Do not take down or tamper with detectors, alarms 

or sirens.

Only charge your computer, tablet or mobile phone 

when nearby. Ensure to charge your electronic 

devices on hard surfaces and only when you are 

awake.

Having a party? Great! Remember to check fire 

safety information in the room. Joint premises only 

allow a certain number of people at a time to facili-

tate evacuation. If there are no signs in the room, 

check with the person who owns it.

Cook your own food? Good for you! Always keep 

an eye on your cooking. Most fires start in the 

kitchen. Avoid cooking when drunk or tired. It is 

great to have timers on kettles, coffee makers and 

hot plates.


