
Undgå brand 
Gode råd og regler til medlemmerne i SANO 

 

 

  

 
Det er forbudt i H/F Sano. 
- At bruge ukrudtsbrændere. 
- Åben ild. En havepejs eller lignende er at betragte som åben ild, og må kun anvendes med kul 
  og briketter, som det anbefales at antænde med en grillstarter. 
 
Sæt røgalarmer op  
Dermed kan beboere blive advaret i tide - også under søvn. Placer alarmerne på strategisk vigtige 
steder i huset. f.eks. i soverum. Test røgalarmen jævnligt på testknappen. 
- Hav altid nye batterier liggende. 
 
Hvad kan du selv gøre for at mindske brandfaren 
- Lad fagfolk installere EL. 
- Klippe og beskære buske  
- Sørge for at nåletræer ikke bliver for høje og står for tæt. 
- Installere håndslukningsmateriel i kolonihavehusene som pulverslukker, brandtæpper,  
  trykvandsslukkere.  
- Tilslut en vandslange til det faste vandforsynings net. Vandslangen bør kunne nå hele grunden. 
- Smid aldrig cigaretskod. Tørt græs fænger let, og den slags uforsigtighed kan hurtigt forårsage    
  brande. 
- Opbevar gasflasker og brandfarlige væsker med omtanke. For eksempel i et selvstændigt skur. 
 
Pas på havegrillen  
Placér ikke havegrillen under et udhæng. Hæld aldrig brandbare væsker direkte på en varm grill!!!  
- Brug en grillstarter 

- Sørg for at underlaget er plant så grillen ikke kan vippe eller vælte.  
- Lad ikke børn eller dyr nærme sig grillen.  Grillkul skal bortskaffes i en metalspand. 
- Sti holdes fri for henstilling af cykler, trillebøre, m.m., så der ikke er hindringer ved en brand. 
 
Fjern kvas og haveaffald  
Dette udgør en brandrisiko. En gnist eller henkastet cigaret kan meget nemt antænde kvaset. Kør 
materialet på genbrugspladsen med det samme. 
 
Alarmering og bekæmpelse af brand: 
- Advar andre, der er i fare. 
- Ring 1-1-2 og oplys dit navn. 
- Fortæl hvad og hvor det brænder, og hvilket nummer du ringer fra. 
- Modtag brandvæsnet og vær deres lokale vejviser. 
                                                                                                                                 Hus brændt i SANO 
 
 
 
 
 
 

  


