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Det er lige straks jul … 

Om lidt er det jul med knas, musik og lys, som det hører sig til. Desværre er 
det også højsæson for brande. Det er derfor en god ide at få testet dine røg-
alarmer – og sikre, at håndspritten er langt væk fra julelysene.   
 
Mange brande i hjemmet starter enten ved brug af levende lys eller i køkke-
net, og det er netop i vintermånederne, at der oftest opstår brande i private 
hjem. 
 
Du kan mindske risikoen for brand i juletiden ved at følge nogle få enkle råd. 
Et af rådene i disse coronatider er at holde julelys og håndsprit langt fra hin-
anden. 
 
- Vi skal altid være særligt opmærksomme på brandfare, men specielt i juleti-
den, hvor vi bruger levende lys. Lad aldrig et lokale med levende lys være 
uden opsyn, siger sekretariatschef Ole Gregersen. 
 
Et komfur er ikke et forlænget køkkenbord, så læg aldrig ting fra dig på kom-
furet, og bliv i køkkenet, når du tilbereder mad. 
 
- Røgalarmer kan redde liv – hvis de altså virker. Få derfor tjekket dine 
røgalarmer for at sikre, at batterierne stadig virker, siger Ole Gregersen.  
 
Du kan læse mere om f.eks. placering af røgalarmer på https://www.be-
ros.dk/downloads/roegalarmer.pdf. 
 
Du kan få 24 brandgode juleråd på https://www.beros.dk/downloads/ju-
leraad.pdf 
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til 
 
 
Ole Gregersen 
Sekretariatschef 
Direkte telefon: 45 20 11 23 

  

 

Dato: 01-12-2021 
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