Säkra sommaren!

Tävla med Räddningstjänsterna i Skåne och vinn priser som säkrar din sommar!
Tävlingen avslutas den 16 augusti. Av de som svarat rätt kommer en tävlingsjury att dra
tio personer som vinner brandskyddsutrustning till sitt hem. Vinnarna meddelas per post i
början av september. Fyll i, spara och maila till lotta.vylund@landskrona.se.
					
Lycka till önskar Räddningstjänsterna i Skåne.
1.
a.
b.
c.

Var ska du placera dina brandvarnare?
Centrerat i huset
Minst en på varje våningsplan samt i rum där du sover
I badrummet

2.
a.
b.
c.

Vilken brandskyddsutrustning bör du ha hemma?
Endast brandvarnare
Ingen särskild
Brandvarnare, brandfilt, pulversläckare och spisvakt

3.
a.

Hur ofta ska du kontrollera din brandvarnare?
Flera gånger per år samt när jag inte varit hemma på
länge, t.ex. efter semestern
När den piper
Aldrig, den aktiveras av rök

b.
c.
4.
a.
b.
c.

Hur ska din grill placeras?
På mossa så att den landar mjukt om den välter
Stapla upp den på stenar så att den står högt
Placera den på en plan yta och se till att det inte finns
något som kan börja brinna i närheten.

5.
a.
b.
c.

Vad ska du alltid tänka på när du grillar?
Att inte glömma ketchupen
Att ha med vatten till släckning samt telefon om något händer
Att kolla väderprognosen så att det inte ska börja regna

6.
a.
b.
c.

Hur ska du hantera askan efter du grillat?
Slänger den i soptunnan så att det inte blir skräpigt i naturen
Sprider ut den i rabatten för att gödsla blommorna
Förvarar den i ett brandsäkert kärl, t.ex. ett plåtkärl.

7.
a.
b.
c.

Vad innebär brandriskprognosen 3 – måttlig brandrisk
Att man ska vara försiktig när man eldar och grillar utomhus
Att det inte är någon fara att elda och grilla utomhus
Att det råder eldningsförbud

Namn:						Adress:
Postnummer:					Ort:

Skriv ditt svar här!

