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Slik får du en tryggere julefeiring
Julen er en tid for det gode og nære, men med feiringen følger også en økt
risiko for både brann, innbrudd og trafikkulykker. Vi gir deg tipsene for en
tryggere høytid.

Brann
Brann utgjør helt klart den største risikoen i jula. Hele 50 prosent flere
boliger tar fyr i årets siste uke, og årsakene varierer. Enten det er åpne
flammer plassert for nært brennbar julepynt, et overbelastet og utdatert elanlegg eller uforsvarlig håndtering av fyrverkeri: det skal lite til i disse tider
før ulykken er et faktum.

5 tips for å unngå brann
•

•
•

•

•

Kontroller brannslukkingsapparatet ditt. Sjekk trykkindikator og
sikringssplint, om det er noen skader på apparatet og at kontroll
og serviceintervaller på slukkeren er fulgt
Test alle røykvarslere og bytt batterier om nødvendig
Erstatt de gamle lyspærene med LED-produkter, som genererer
langt mindre varme (og sparer strøm). Særlig viktig er dette for
lyspærer som er del av brennbare gjenstander, for eksempel i en
julestjerne av papir. Skru også av alt av lysdekorasjon når du
legger deg, og la aldri levende lys brenne uten oppsyn
Som en regel, aldri belast skjøteledninger med apparater over
1000 watt. Har du for eksempel en flyttbar ovn som trekker mye
strøm, plugg den heller rett i veggen
Om du skal bruke fyrverkeri, sjekk for skader og utgått
datostempling på pakningen. I mange kommuner arrangeres
også felles fyrverkerioppskytning for å redusere risiko

Innbrudd
Julen er også høytid for innbrudd, når boligeiere etterlater seg tomme hus og
leiligheter over hele landet. Heldigvis finnes det en rekke metoder for å sikre
seg mot tyven.
5 tips for å stoppe tyven
•

•

•
•
•

Eliminer tegn på at du er borte. Ikke trekk for gardinene og la
trygge og strømgjerrige lyspærer være på. En tidsinnstilt radio
som lager lyd på dagtid kan gjøre mye for å skremme bort
ubudne gjester
Om mulig: Få naboen til å hente posten, lage spor i den
snødekkede oppkjørselen og kast sporadiske poser i
søppeldunken din
Ikke annonser på sosiale medier at du skal reise bort i jula. Spar
heller delingen av juleminnene til etter at du har kommet hjem
Sett åpenbare verdigjenstander ute av syne. Smykker og
verdisaker som tåler lave temperaturer kan du gjemme i fryseren
Installer tyverialarm. Lite skremmer tyver vekk som advarende
klistremerker på vinduene

Trafikk
Å kjøre bil sent i desember er et mareritt for mange. Veiene kan bli ekstremt
trafikkerte, biler belastes langt mer enn vanlig og mange kjører i påvirket
tilstand. Særlig under de store utfartsdagene, 22. og 23. desember, må man
være ekstra påpasselig.
5 tips for en tryggere juletrafikk
•

•

•
•

•

Sett av ekstra god tid. Stress er en av de største bidragsyterne til
bilulykker rundt juletider. Med en time eller tre ekstra sparer du
deg og dine medtrafikkanter for risiko
Har du drukket alkohol kvelden før, regn med at du fortsatt har
promille morgenen etter. For å være sikker, utsett hjemturen til
lengre utpå dagen eller kontroller pusten med en promillemåler
Sjekk at batteriet er toppladet før juleutflukten, gjerne ved bruk
av vedlikeholdslader.
Ved siden av varseltrekant - ha en sikkerhetspakke klar i
bagasjerommet. Denne bør inkludere utstyr som startkabler,
spade, godt slepetau og varme klær
De fleste ulykker som skjer rundt juletider er utforkjøringer. Vær
forberedt på glatt føre, og unngå risikable forbikjøringer
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