
Det ligger mye kjærlighet i å hjelpe 
andre med å se til at brannsikkerheten 
hjemme er ivaretatt.
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Tips og råd til

«TRYGT HJEM 
FOR ALLE»

Brannsikkerhetsutstyr
Brannsikkerhetsutstyr kan kjøpes i flere 
lokale butikker, blant annet i elektrobutikker, 
byggevarehus og hos forsikringsselskaper. 
Om slokke/pulverapparat: Kontakt gjerne 
forsikringsselskapet ditt og hør hva de kan 
by på, for eksempel service hvert femte år 
eller nytt slokkeapparat.

Kontakt kommunen om tjeneste tilbud, 
trygghetsalarm med  direkte varsling ved 
brann, og hjelpe midler: Det finnes et stort 
utvalg av hjelpe midler, sjekk hjelpemiddel
databasen.no NAV dekker ikke alle produkt
ene i Hjelpemiddeldatabasen. Noe må du 
kanskje kjøpe selv eller låne på andre måter. 

• Lunner kommune: 61 32 40 00 
• Gran kommune: 61 33 84 00 

Frivilligsentralens brannvernteam hjelper 
eldre og sårbare mennesker med å øke 
tryggheten og å redusere risikoen for brann. 
Ønsker du et hyggelig besøk av dem? De 
har med kaffe og noe å bite i også :)

Kontaktinfo:
Lunner Frivilligsentral,  
tlf. 40 91 49 33 eller 46 44 25 20 
Gran Frivilligsentral,  
tlf. 97 55 14 82 eller 47 38 23 11

Flere tips her: sikkerhverdag.no
 

Er du bekymret for noen?
Tips oss på branntips.no eller  
ring oss på 91 24 53 00.

Ved brann:  
Kom deg ut og ring 110!

Vår hoved
samarbeidspartner:

16 000 skades i brann hvert år og 
hvert 20. minutt starter det en brann 
i Norge. Ved jevnlige egenkontroller 
reduserer du risikoen for brann og tap 
av liv og eiendom. Som pårørende, 
god venn eller omsorgsfull nabo kan 
du bidra til et «Trygt hjem for alle».

«Trygt hjem for alle» i Lunner og Gran kommune

Bjørg Lomsdalen Næss,  
telefon 47 87 17 21 / 90 22 34 48

Følg oss på facebook.com/
lunnergranbrann

https://www.hjelpemiddeldatabasen.no
https://www.hjelpemiddeldatabasen.no
http://www.sikkerhverdag.no
https://branntips.no
https://www.facebook.com/lunnergranbrann/
https://www.facebook.com/lunnergranbrann/


Sjekkliste

  Sjekk at røykvarslerne virker og  
kan høres i hele boligen, også på 
soverommene med lukket dør. Husk 
å skifte batteri i røykvarsleren. Vi 
anbefaler seriekoblede røykvarslere 
eller brannalarmanlegg. Har du 
utfordringer med hørsel finnes det 
hjelpemidler for ekstra varsling, for 
eksempel når du sover uten høre
apparat.  

  Sørg for å ha lovpålagt slokkeutstyr, 
for eksempel seks kg’s pulverapparat 
lett tilgjengelig og  slokkeutstyr som 
beboer klarer å bruke. Dersom beboer 
ikke klarer å benytte slokke apparat 
plasseres det i gangen, lett tilgjengelig 
for besøkende. Suppler gjerne med 
slokkespray, mindre håndslokker og 
brannteppe.

  Egenkontroll på pulverapparatet: 
Sjekk at nåla i trykkmåleren på 
apparatet peker på det grønne feltet. 
Vend apparatet opp ned slik  
at pulveret ikke klumper seg.   
Husk: Kvalifisert service på 
 slokke apparat hvert femte år. 

  Vær til stede og våken under  
matlaging og rengjør kjøkkenvifta 
for brannfarlig fett.

  Slå av komfyr, vaskemaskin, 
 tørketrommel og andre elektriske 
 apparater før du legger deg. Ikke 
lad telefon, nettbrett eller 
 datamaskin om natta.

  Kommer du deg raskt og trygt ut 
hele døgnet om du må evakuere? 
Avtal møteplass ved en eventuelt 
brann.

  Er rømningsforholdene fra 
 soverommet ditt gode?

  Sørg for frie rømningsveger. Unngå 
møbler, tepper og lignende som 
kan forhindre rask rømning.

  Installer komfyrvakt og tidsur.
Komfyrvakta vil forhindre tørrkoking 
og brann i komfyr. Halvparten av alle 
branner i bygninger starter på 
 komfyren.

  Bruk levende lys på en sikker 
måte.  Pass på at gardiner, duker, 
aviser og møbler er i god avstand 
fra panel ovner og levende lys. 

 Tips: Bruk batterilys .

  Vurder forsvarligheten av å  
fyre med ved når kulda setter  
inn.  
Et tips kan være varmepumpe om 
man for eksempel begynner å bli 
litt glemsk.

  Røyker du? Legg til rette for trygge 
røykevaner. Det finnes flamme
hemmende sengetøy, røykeforkle 
og brann tepper. 

  Er elanlegg og sikringsskap  
i orden?  Sjekk eventuelt med 
elektriker.

Røykvarslere og  
komfyrvakt redder liv!  


