

Vandtårnsvej 59
2860 Søborg
Telefon 70 25 27 29
post@beros.dk
www.beros.dk

Dato:

Vil du have besøg af brandvæsenet nytårsaften? … nej vel!
Nytårsdøgnet er årets travleste for landets brandvæsener, men med din
hjælp, kan det blive et lidt roligere døgn – og du kan samtidig sikre din bolig
mod brand.
- En stor del af udrykningerne i nytårsdøgnet er til containere eller affald. Når
der er brand i containere eller affald i nytårsdøgnet, så er der en vis formodning om, at det ofte drejer sig om påsatte brande. Når man smider fyrværkeri
i containere og skraldespande, kan det hurtigt udvikle sig til en brand, og så
får brandvæsenet travlt, siger Danske Beredskabers sekretariatschef, Bjarne
Nigaard, og minder om, at en brand, der begynder i en container, sagtens
kan brede sig til nærliggende bygninger.
Reducér risikoen for brand
Du kan medvirke til at gøre nytårsdøgnet lettere for landets brandfolk.
- Vi har ikke altid kontrol over, hvor fyrværkeriet ender. Men inden nytårsdøgnet kan du rydde op omkring din bolig, i åbne carporte og på altaner, så
er du godt på vej. Vær opmærksom på sikkerhedsafstandene og undersøg,
om der er særligt brændbare materialer i nærheden, inden du skyder fyrværkeriet af, siger Beredskab Østs sekretariatschef, Ole Gregersen, og henviser
til de fem råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen:
• Luk og lås døre til garage og skur.
• Placér affaldscontainere m.v. i god afstand fra bygninger, luk låget og lås
dem om muligt.
• Fjern brændbart materiale fra carport, altan, kælderskakt og lignende.
• Benyt kun godkendt fyrværkeri og overhold sikkerhedsafstandene, der skal
fremgå af fyrværkeriet. Husk dobbelt afstand i vindens retning.
• Brug fyrværkeriet, som det er tiltænkt, og hvor det er tiltænkt – og hold
afstand!
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Du kan læse mere på Beredskab Østs hjemmeside: https://www.beros.dk/myndighed_fyrvaerkeri.asp

Husk stadig afstand til håndspritten
Du skal selvfølgelig også fortsat være opmærksom på at holde afstand mellem håndsprit og ild. Hold derfor håndspritten væk fra bordbomber og nytårsfyrværkeri.
Godt nytår!

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Ole Gregersen
Sekretariatschef
Direkte telefon: 45 20 11 23

