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Agenda

Præsentation

Hvem er Brand & Redning MidtVest

Hvorfor er det vigtigt..

Hvordan passer vi på hinanden og vores sommerhuse

Hvis uheldet er ude

Spørgsmål og debat



Større beredskabsenheder

Større beredskabsenheder på baggrund af indgået aftale mellem 
Regeringen og KL om økonomien for 2015. 

Etableret 1. januar 2016 som et §60 selskab



Danmarks-
kortet





Hvorfor er det vigtigt..



Hvorfor er det vigtigt



Hvorfor er det vigtigt…



Nogle gange er det tæt på…
eller går galt…



Statistik



Hvordan passer vi på hinanden og 
vores sommerhuse



Hvordan passer vi på hinanden og 
vores sommerhuse



Røgalarmer redder liv – hvert år!



Hvornår har du sidst tjekket den?

Placeres på loftet et højt sted

Røgalarmen skal kunne høres fra soverummet 

Afprøves jævnligt

Udskift batteriet efter producentens anvisning 
samt ved ” batterialarm ”

Røgalarmen bør udskiftes hvert 10. år



Har du husket røgalarmen
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Hvordan passer vi på hinanden og 
vores sommerhuse



Anbefalede afstande



Adgangsveje



Forebyg

Ring 1-1-2 opslag i 
udlejningshuset

Orienter dig i ”fredstid” om 
slukningsmidler

Røgalarm

Forsikring

Sørg for frie adgangsveje på 
sommerhusvejene

Vær ekstra påpasselig jo mere tør 
naturen er. Tjek brandfare.dk og 
brug din sunde fornuft.

Opsæt metalbeholder, betonrør 
eller lign. til aske



Slukningsmidler



Brandsikker sommerhus

Hold tøj, tæpper, gardiner og andre effekter, der nemt kan antændes væk fra ildsteder, pejse og komfur

Tør ikke tøj eller fodtøj på brændeovne, elblæsere eller el-radiator

Brug altid gnistfangerskærm ved åbne pejse

Sørg for god afstand fra brændeovnen til papir, pap og brænde

Efterlad aldrig gryder og pander på tændt komfur

Smid ikke grillkul, aske fra brændeovnen, eller tændte cigaretter i naturen eller i skraldespanden. Benyt 
askespand!

Overvej gasgrill i stedet for kulgrill!

Benyt ikke tørretumbler om natten

Oplad ikke mobiltelefon, tablet eller laptopnår du sover, efterlad eller oplad ikke i seng, sofa eller 
lænestol 

Sørg for tydeligt og synligt husnummer på din bolig

Placerer ikke grillstarter eller engangsgrill på brandbart underlag

Ophæng i boligen, en oversigt over vigtige telefonnumre, oversigten skal oplyse stedets adresse

Anskaf røgalarm & brandslukningsmateriel



Hvis uheldet er ude

Ring 1-1-2

Brug de 
slukningsmidler der er, 
hvis forsvarligt

Tag imod 
brandvæsenet og 
andre



Tid til spørgsmål

post@brmv.dk
96281112
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