Brug sund fornuft og røgalarmer:

Slet tragisk. rek.ord
for dødsbrandene

Den årlige statistik over brande, der
kræver dødsofre, viser en tragisk rekord for
1995, hvor ikke færre end 95 mennesker
omkom.
Det er det højeste antal herhjemme i nyere tid, når man ser bort fra 1973, hvor en
stor hotelbrand alene krævede 35 ofre, fortæller Dansk Brandteknisk Institut, der
udarbejder statistikken.
Tallet af omkomne ved brande har
iøvrigt - og desværre - vist en stigende tendens gennem de seneste år. Over en tiårig
periode er det gennemsnitlige antal omkomne herhjemme beregnet til 77 personer
om året.

I 1995 omkom de 95 mennesker ved tilsammen 80 brande.
Rygning - særligt rygning i sengen - er
den hyppigste årsag til brande med dødelig
udgang. 31 af brandene - svarende til 40
procent - opstod på grund af uforsigtig rygning, mens glemte levende lys indtog andenpladsen med 12 brande, svarende til 17
procent.
Der har især været en stigning i antallet
af brande, hvis årsag er levende lys. Det
skyldes sandsynligvis at stearinlys, f.eks.
fyrfadslys, bruges mere end tidligere, ofte i
lysestager, der nemmere vælter.
·
- De fleste brande skyldes glemsomhed
eller ubetænksomhed, siger informationschef Ole B. Kristensen, Dansk Brandteknisk Institut.
- Et glemt stearinlys, en tabt cigaretglød
eller måske elektriske apparater, der for
nyligt har svigtet eller opført sig mærkeligt, er de hyppigste årsager.
Mange brande opstår også i køkkenet,
hvis man har glemt at slukke for gryder og
pander på komfuret, så den forkullede mad
og det varme fedtstof kan få fat i brændbare materialer.
De fleste dødsbrande opstår om natten
og sniger sig ind på sovende mennesker.
Brandofrene dør nemlig ikke af selve ilden,
men forgiftes af brandens røg og gasser. En
lejlighed kan være fyldt af røg på kun trefire minutter. Derfor er sovende mest udsatte, men også mennesker, der går dårligt,
hører dårligt eller bruger sløvende medicin
er ekstra udsat.
- Send det knasende fjernsyn til reparation, smid det slidte varmetæppe u d og anskaft et stort, dybt askebæger med plads til
hele cigaretten, råder informationschefen,
der h11r to helt enkle og billige råd, der kan
redde de fleste fra at omkomme på grund af
brand:
Sund fornuft og røgalarmer!
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Formanden for Brandkasserådet:

Styring af risikoen
gav 1995-bonus på
over 4 millioner kr.
NÆR-BRAND er samarbejdsnavnet for de
seks brandkasser, der har en samarbejdsaftale med Topdanmark Forsikring.
NÆR-BRAND, der har ansat forretningsfører Hans Brunsgaard, Rem ved Skive, til at varetage det daglige arbejde i forbindelse med aktiviteterne, styres af et
Brandkasseråd, som består af en repræsentant for hver af de seks kasser samt en repræsentant for Topdanmark.
I skrivende stund tæller rådet Martin V
Akselsen, Salling gensidige Brandforsikring, N. Verner Vestergaard, Fjends Herreds gensidige Brandforsikring, Gunnar J.
Christensen, Rinds-Nørlyng gensidige
Brandforsikringsselskab, Jacob Nielsen,
Lysgaard Herreds gensidige Brandforsikring, Bent Wang Hansen, Lemvigegnens
gensidige Bra:qdforsikringsselskab, Povl C.
Christensen,
Brandforsikringsselskabet
Lolland-Falster gs. og Søren Bøgebjerg,
Topdanmark Forsikring NS.
ER LANGT FORUD
- Vi har valgt Topdanmark Forsikring
som samarbejdspartner, fordi dette selskab
- efter vor opfattelse - har den bedste udviklingsafdeling og nogle gode målsætninger. Og dertil de bedste forsikringsprodukter, kombineret med en god service, siger
formanden for Brandkasserådet, Bent
Wang Hansen.
- Lad os nævne Topland-forsikringen til
landmænd. Det er et produkt, der er langt
forud for andre selskabers forsikringer i sit
omfang og i sin overskuelighed.

F. eks. er der ikke angivet nogen summer
vedrørende løsøre. Det betyder, at man aldrig kan komme i klemme med underforsikring og at man som landmand er fri for
jævnligt at skulle huske at føre summerne
a jour. For det private område findes lignende forsikringer og systemer.
STOLTE AF OPBAKNING
- Brandkasserådet er stolte af den opbakning, kunderne har givet os til produktet
»Aktiv Risikostyring«.
I årene 1990-94 blev der i brandkasseområderne tegnet 7037 kunder. Sidste år
kom 1876 nye kunder til, således at der ved
indgangen til 1996 var ialt 8913 kunder,
fordelt på 6114 privat- og 2799 landbrugsforsikringer. Den udvikling glæder os meget, fortsætter Bent Wang Hansen.
.- Vi har også fået positive tilkendegivelser fra Topdanmark Forsikring, så alle
partnere nu er klar til at indgå en ny samarbejdsaftale, når den nuværende udløber
med udgangen af 1998.
FOREBYGGENDE ARBEJDE
- I brandkasserne har vi også den glæde,
at vi kan være med til at belønne de kunder, der ingen skader har, med en bonus.
De kunder, der var skadefri i 1995, fik
her i foråret udbetalt tilsammen 4,2 millioner kroner i bonus.
I forbindelse med »Aktiv Risikostyring«
arbejder Brandkasserådet med det skadesforebyggende arbejde, bl.a. ved indkøb af
sikringsudstyr. Vi får udstyret billigere
p.gr.af masseindkøb, men alligevel har de

NÆR-BRAND 's Brandkasseråd: Fra venstre Martin V Axelsen, forretningsfører Hans
Brunsgaard, Jacob Nielsen, S øren Bøgebjerg, Bent Wang Hansen, Gunnar J Christensen,
Povl C. Christensen og N Verner Vestergaard.

seks brandkasser brugt over 1,3 million
kroner af deres formue til dette formål sidste år, går formanden videre.
BRANDKASSEMANDEN
- De seks brandkasser har også et korps
af Brandkassefolk, som vi prøver at udvikle
til at være en slags tillidsmænd for vore
kunder.
Det er f.eks. en målsætning, at Brandkassemanden (m/k) rykker ud til en brand
sammen med brandfolkene.
Brandkassemanden skal være den skadelidte behjælpelig med de ting, der skal
klares her og nu. For at sige det lige ud,
være den person, der kan bevare det klare
overblik i en sådan situation.
Der er jo ikke noget at sige til, hvis den
skadelidte ikke kan det, siger Bent Wang
Hansen.

OGSÅ BYGNINGS-BRAND
- De seks brandkasser, som fra tidernes
morgen har været løsøre-brandkasser, har
her i 1996 fået udvidet deres koncession til
også at kunne omfatte forsikring mod
brand i bygninger.
Med denne udvidelse af koncessionen er
vi således klar til at medforsikre vedrørende alle Topdanmarks forsikringsprodukter
inden for brand og dertil hørende driftstab,
som etableres under aftalen om »Aktiv Risikostyring«.
Jeg håber, at læserne vil komme med bidrag til at gøre produktet »Aktiv Risikostyring« og/eller denne »informations-avis«
mere forbrugervenlig og fremtidsorienteret.
Jeg kan love at brugbare, gode ideer og
forslag vil blive præmieret, slutter Brandkasserådets formand, Bent Wang Hansen.

Dødsbrande kan undgås:

EKSEMPLER PÅ KORREKT
PLACERING AF RØGALARMER

Røgalarmer er
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I løbet af80'erne førte en række kampagner dog til at ca. otte ud af hver ti husstande installerede røgalarm. Og efter indførelsen af de nye forskrifter i 1991 er Norge
blevet det land i verden, der har den højeste dækning med røgalarmer i boliger.
Og det har tilsyneladende givet resultater - i 1994 omkom 56 personer i Norge som
følge af brande. Det er det laveste antal indenfor de sidste 10 år, samtidig.med at der
er sket en stigning i tallet af selvmordsbrande og dødsbrande, hvor ofrene var pyskisk uligevægtige personer.

Villa/rækkehus

Det stigende antal brande med dødelig udgang kan bringes ned, hvis flere bruger
røgalarmer. I dag anvender alt for få husstande de effektive røgalarmer og det har
sat tydelige spor i brand-statistikkerne.
Men sikkerheden kan øges betydeligt,
hvis man bruger de godkendte røgalarmer
med Varefakta og tager nogle få forholdsregler i hjemmet.
Når man først har købt en eller flere
røgalarmer er det vigtigt, at de sættes op de
rigtige steder. Men det er ikke gjort med
det.
Ifølge Dansk Varefakta Nævn, der godkender alle de røgalarmer, som sælges i
Danmark, er det også vigtigt, at man selv
sørger for at holde røgalarmen ved lige - og
det er ikke svært.
FOLDER MED GODE RÅD
- Røgalarmen giver en stor sikkerhed i
den private bolig, men det kan være en
falsk tryghed, hvis man ikke sørger for bl.a.
at skifte batteriet, siger direktør Helga
Møller, Dansk Varefakta Nævn. Nævnet
har nyligt udgivet en praktisk folder om
røgalarmer, bl.a. med gode råd og tegninger
om den korrekte placering af alarmen.
Røgalarmen opsættes bedst mellem soveværelse og stue og køkken, da de fleste
brande opstår i stuen eller i køkkenet om
natten.
Folderen, der er skrevet i samarbejde
med Københavns Brandvæsen, viser også
de bedste placeringer for røgalarmer og
rækkehuse i flere plan. Her skal der mindst
være en alarm på hver etage.

- Ved de knap 100 brande med dødsofre,
der hvert år sker i Danmark, omkommer de
fleste i egen bolig. Mange af disse mennesker ville have haft en langt større chance
for overlevelse, hvis de var blevet advaret i
tide, f.eks. af en røgalarm, siger overbrandinspektør Flemming Christensen, Københavns Brandvæsen.
EFFEKTEN ER UVURDERLIG
Flemming Christensen mener også, at
alt for mange røgalarmer ikke bliver holdt
vedlige med bl.a. batteriskift. Men ifølge
overbrandinspektøren er effekten af en
virksom røgalarm helt uvurderlig, når
ulykken sker.
- Vi ser jo i det daglige, at folk bliver reddet af en røgalarm, så der er al mulig grund
til at få sat røgalarmer op. Og det er nemt,
siger Flemming Christensen, der samtidig
opfordrer til at man læser den nye folder, så
der ikke er nogen tvivl om, hvor alarmerne
skal placeres.
Kvaliteten i de Varefakta-mærkede røgalarmer kontrolleres løbende ved stikprøver,
der udtages både i butikker, hos producenter samt hos importører.
Folderen om røgalarmer er gratis og fås
ved indsendelse af en frankeret (3,75 kr)
svarkuvert, mærket »røgalarm« til Dansk
Varefakta Nævn, Amagerfælledvej 56, 2300
København S.
VINDER FREM HERHJEMME
Ikke mindst en række brande med flere
dødsofre, deriblandt børn sidste år, har fået
flere til at anskaffe sig røgalarmer.
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HAR GIVET RESULTATER
I Norge og i Sverige er det allerede for
fem år siden gjort lovmæssigt at alle boliger - helårs- såvel som fritids- skal være
udstyret med et styk røgalarm og et styk
håndslukningsudstyr.
Tidligere lå Norge højt på brandskadeområdet, hvadenten man gjorde brandene
op j tab af menneskeliv eller økonomisk.
Arsagerne kan ses i den norske byggeskik i træ, i lange udrykningstider i de
tyndtbefolkede områder og i fjeldterræn
samt i den omstændighed, at det norske elforbrug er fire gange større end det danske.

Røgalarm

Et forsigtigt gæt er at hver fjerde familie
nu har røgalarm mod højest hver tiende for
nogle få år siden.
Tilsyneladende bekymrer familier med
børn sig også mere om sikkerheden. En
rundspørge blandt 1000 skolebørn på forskellige skoler landet over viste at over
halvdelen af børnene boede i hjem med
røgalarm.
Men f.eks. i USA findes der røgalarmer i
over 90 procent af hjemmene. Her har der
dog også været ført kampagner for alarmerne gennem mange år. Til gengæld har
alarmerne uden tvivl været med til at halvere antallet af brande med dødsofre i USA
til ca. 5000 om året.

ALARMEN SKAL VIRKE
Ifølge en analyse fra Norges Brandtekniske Laboratorium mener man, det er muligt at reducere tallet af brandofre med
yderligere op til 20 procent omkring år
2000.
.
Men det kræver fortsat en betydelig informationsindsats - og ekstra hjælp til ældre.
Og så skal folk huske at alarmen skal
kunne virke for at redde liv.
Da man midt i 80'erne i Norge undersøgte godt 1200 røgalarmer i byerne Skien og
Sandnes, viste det sig at næsten hver 10.
alarm ikke virkede - som regel var det galt
med batteriet.
En kontrol af knap 600 alarmer i Oslo og
Tromsø i 1994 tegnede et endnu mere chokerende billede af røgalarmernes sikkerhed: Fire ud af 10 alarmer skønnedes ikke
at ville virke i tilfælde af brand!
Atter var batteri-problemet det største,
men forkert placering af alarmen var også
en hyppigt forekommende fejl, viser denne
norske undersøgelse.
Derfor er det ikke kun vigtigt at anskaffe
sig en røgalarm og sætte den rigtigt op alarmen skal også holdesvedlige!

Lyn er en trussel
mod det moderne
data-samfund
Hvor det tidligere var ejere af stråtækte
gårde og huse, der kiggede bekymret opad,
når det tordnede, er det i dag en helt anden
skare, som burde tænke mere over, at der
ifølge Dansk Meteorologisk Institut forekommer ca. 100.000 lyn i Danmark hvert
år.
Den skare er alle de, der på en eller an den måde er afhængig af moderne dataelektronik. I tusindvis af computere, telefax, omstillingsanlæg, modem m.m. lider
hvert år »lyn-døden«, fordi de er utilstrækkeligt beskyttet.
Det koster private og virksomheder millioner af kroner i ødelagt udstyr og tabt fortjeneste - foruden selvfølgelig besværet.
COMPUTERE ER SÅRBARE
I landbrugsbedrifter er feks. alarmanlæg, ventilations- og fodringsanlæg m.m. ,
samt selvfølgelig også landmandens pc, ofte
med regnskaber o.lign. udsatte.
Tallet af computere med telefontilslutning er vokset betydeligt i de seneste år.
Netop telefontilslutningen gør computeren
meget sårbar overfor lynnedslag. Overspændinger på computeren kan også komme
fra selve stikkontakten, så begge tilslutninger kan medføre forstyrrelser og skader.
EN KRITISK KOMPONENT
Ifølge Per Gravesen fra firmaet Gravesen
Elektronik i Roslev i Salling er det et problem, vi vil se mere til i de kommende år i
takt med den øgede brug af telefonudstyr,
telefax, forskellige data-styringer og specielt computere med modem.
Per Gravesen mener at interessen for
lyn- og støjbeskyttelse ikke er fulgt med
udviklingen. Der er ingen krav til transient-beskyttelse og det finder han helt uforståeligt:

- Modemet er en yderst kritisk komponent. Det skyldes at computeren her har
fat i mange kilometer telefonledning som
samler lynnedslag op fra et stort område.
Et moderne modem er meget kompakt og
yder stort set ingen modstand mod overspændinger, uanset om modemet er tændt
eller slukket. Da det er tilsluttet anlæggets
øvrige elektronik er vejen banet for omfattende data-tab og skader, ikke kun på ejerens pc, men også på printer, skærm m.v.
De fleste forsikringer dækker kun skader
fra direkte lynnedslag, så ejeren af pc'en
. står som regel selv tilbage med regningen,
siger Per Gravesen.
NY BESKYTTELSE
- Da der ikke fandtes nogen tidssvarende
beskyttelse til den slags elektronisk udstyr,
satte jeg mig for at udvikle en lyn- og støjbeskyttelse; der kunne dække behovet,
fortsætter han.
Per Gravesen har nyligt sendt sin nye
computerbeskyttelse, CombiGuard, på
.markedet. Den er konstrueret til at beskytte både 220 V. og telefontilslutningen mod
strømstød på over 20.000 A. og skulle derfor være den kraftigste på markedet.
Desuden indeholder apparatet et støjfilter, der beskytter computeren mod el-støj
fra omgivelserne. Apparatet er nemt at
slutte til og kræver blot en stikkontakt med
jordforbindelse.

Gravesen Elektronik leverer bl.a. fjernstyringssystemer til vindmøller og andre
industrianlæg og har derfra stort kendskab
til lyn-beskyttelse. CombiGuard indgår i to
serier lynbeskyttelser, Guard-Pro og Guard-Light, der er bygget på erfaringerne fra
vindmølleindustrien.
SKADER KAN UNDGÅS
Guard-Pro er en serie ekstra kraftige beskyttelser til den professionelle bruger i alle brancher, hvor der kræves absolut sikkerhed for det tilsluttede udstyr. Serien
omfatter 11 forskellige systemer, der dækker stort set alle behov, både til fast installation og til transportabelt udstyr. - Serien
er så effektiv, at der endnu ikke er konstateret skader på den efterfølgende elektronik, selv ved direkte lynnedslag i ledningerne, siger Per Gravesen.
Guard-Light er udviklet til anvendelse
på mindre udsatte steder, men yder stort
set samme beskyttelse mod mindre overspændinger som Guard-Pro. De 10 forskellige beskyttelser i Guard-Light er primært
udviklet til hjemmekontoret og til beskyttelse af privatboligen.
Begge serier indeholder enheder, der kan
placeres i el-tavlen ved siden af HFI-relæ
og sikringer, enheder til montage i kabelpaneler samt enheder, enhver kan tilslutte
selv på få minutter, slutter Per Gravesen.

NÆR-BRAND går foran
Husker du den 8. juni 1996? Alle, der fik
ødelagt pc'er, radio, tv eller andet elektronisk udstyr gør med garanti.
8. juni bød på årets hidtil kraftigste tordenvejr og der blev registreret over 35.000
lynnedslag. Mange virksomheder tabte
værdifulde oplysninger og måtte senere
bruge både tid og penge på at genskabe de
tabte data, andre fik »bare« ødelagt alt deres udstyr!
Med baggrund i ovenstående artikel om
det nyeste indenfor overspændings-beskyttelse af lavstrømsapparater, har du nu som
NÆR-BRAND kunde muligheden for at anskaffe dig en effektiv beskyttelse af
lavstrømsapparaterne og telefonen for kun
kr. 595,- plus moms, ved hurtig brug af kupon SIDE 11 (Normal pris kr. 1995,- plus
moms).

NÆR-BRAND kan ved en opringning til
97 53 13 33 sende dig brochure m.v. Men
hvis du ikke er i tvivl, brug da kuponen
straks. Tilbuddet gælder kun de 50 først
modtagne kuponer.
Købere af CombiGuard via NÆRBRAND vil på et senere tidspunkt blive
bedt om at udfylde et spørgeskema vedrørende deres tilfredshed med CombiGuard, således at vi bl.a. derved sikrer os indsigt i kvaliteten af det sikringsudstyr, vi investerer i.
Et af NÆR-BRAND's hovedformål er jo
nemlig at medvirke til udbredelse af skadeforebyggende foranstaltninger blandt forsikringskunderne, ud fra devisen om, at det
er bedre at forebygge end at helbrede.
SE KUPONEN SIDE 11

Uforsigtig omgang
med el k~ræver liv

t

ved brande i lejligheder, men det har formentlig noget at gøre med mulighederne
for at slippe væk.
En sandsynlig forklaring på overvægten i
el-brande i parcelhuse m.m. kan være, at
der her er mange gør-det-selv folk.
El-brande hærger også uforholdsmæssigt
meget i landbrugs- og i gartnerisektoren.
Man regner med at over 30 procent - eller
en trediedel af brandskader på landbrugsejendomme - skyldes fejl eller mangler i de
elektriske installationer. Også her kan gørdet-selv kulturen måske spille en rolle.

FOKUS PÅ TV-BRANDE
Elektricitetsrådet satte i sommeren 1994
en undersøgelse i gang af brande i tv-apparater. DEMKO undersøgte ialt 84 nye og
gamle tv-apparater af forskelligt fabrikat
og pris for at nå vejen rundt om et bredt udsnit af de apparater, der findes i de danske
hjem.
I 49 nye apparater fandtes ingen fejl eller
mangler af betydning for sikkerheden, heller ikke ved stand by-funktionen.
På omkring hvert tredie af de resterende
35 ældre apparater var der tegn på begyndende beskadigelser, f.eks. tilstøvning, bru"d
på ledninger, dårlige lodninger eller øget
varmeudvikling. Skaderne var ikke farlige ,
men kunne blive det, hvis de udviklede sig.
Undersøgelsen af de gamle apparater viste også at synlige fejl , f.eks. et dårligt
prøvebillede med skæve linier og cirkler,
kan være tegn på begyndende indvendige
skader. Folk bør derfor få apparatet set efter, hvis de opdager sådanne synlige fejl.

DET FARLIGSTE UDSTYR
De elektriske brandårsager fordeler sig
ifølge statistikken på en lang række forskellige apparater og installationer.
Alt elektrisk udstyr kan i princippet
starte en brand. Således var en vandseng
for nogle år siden årsag til en brand i et
parcelhus.
Elektricitetsrådet har samlet de elektri-

PAS PÅ ALLIGEVEL
DEMKO undersøgte i perioden 1990-94
12 formodede tv-brande og kun i tre tilfælde kunne der konstateres en vis sandsynlighed for at branden opstod i apparatet. I
fire andre tilfælde kunne der ikke peges på
en bestemt årsag og i de øvrige fem blev der
ikke fundet tegn på at tv-apparatet var kilde til branden. Og i ingen af de 12 tilfælde

Nye tv-apparater indebærer ingen brandrisiko i sig selv, men fyrfadslys, juledekorationer
m.v. bør ikke placeres ovenpå tv-apparatet, ligesom apparatet heller ikke må bygges for tæt
ind i reol-systemer.
Antallet af brande som følge af skader på
de elektriske installationer er svagt faldende, men det afspejler sig ikke i tallet af omkomne ved sådanne brande. Dette tal svinger voldsomt fra år til år.
Mens antallet af el-brande faldt fra knap
400 i 1986 til 266 i 1994, svingede antallet
af omkomne ved sådanne brande fra 16 i
1985 til kun fem i 1988 og til 12 i 1994. Det
viser Elektricitetsrådets statistik over elbrande i perioden 1985-94.
Det er tilsyneladende farligere at bo i
parcelhus end i lejlighed. Statistikken viser, at hver gang, der opstår en el-brand i
en etagebolig, er elektricitet årsag til tre
brande i en- og to-families huse.
Forskellen skyldes ikke en voldsom overvægt af parcelhuse. En- og to-families huse
samt rækkehuse udgør godt 53 procent af
boligmassen, mens etageboliger tegner sig
for 40 procent.
Til gengæld omkommer flere mennesker

ske »brandstiftere« i en række specifikke
kategorier.
Blandt · 38 muligheder træder en god
håndfuld frem som de værste syndere. det
er: Installationskabler, løse ledninger, tv-,
video- og pc-udstyr i hjemmet, maskin- og
driftsudstyr, tavle- og manøvre-udstyr
samt afbrydere og stikdåser m.m.
Komfurer og transportable glødelamper
hører også til det udstyr, der hyppigt forårsager brand. Lidt længere nede i rækken
følger varmetæpper, tørretumblere og køle(fryse)skabe.
Kaffemaskiner har altid været trukket
frem som en s.tor syrider, men i 1994 blev
der kun registreret to brande med kaffemaskiner som årsag og slet ingen i radio- og
musikanlæg.
El-brandstatistikken opgør også, om der
er konstateret ulovlige forhold ved det
brandstiftende udstyr. Det er der i ret mange tilfælde endda - topscorerne er her komfurer, løse glødelamper og løse ledninger.

var der tegn på fejl i kredsløbet til stand
by-funktionen.
Det har fået Elektricitetsrådet til at advare mod udefra kommende årsager til
brandes opståen omkring tv-apparatet f.eks. væltede stearinlys, juledekorationer
og fyrfadslys placeret ovenpå apparatet, tildækning med duge eller lignende, eller for
tæt indby_g ning af tv'et i stuens reolsystemer.

Udgivet af NÆR-BRAND, Hyrdevang
2, Rem, 7800 Skive. Telf. 97 53 13 33.
Ansvarhavende: Hans Brunsgaard og
Søren Bøgebjerg. Tryk: Thorvig Tryk,
Skive. Oplag: 11.000.

Pas på hjemmets
mange brandfælder
Enhver kan sige sig selv, at det ikke er
særligt smart at døse hen med en tændt
cigaret i hånden, især hvis man ryger i sofaen eller i sengen.
Det står også nok klart for de fleste, at et
levende lys ikke skal placeres lige under et
gardin.
Men der er faktisk langt flere brandfælder i et ganske almindelig dansk hjem, end
de fleste tænker sig - også når de ellers
tænker sig godt om.
Her er nogle af fælderne omtalt, og samtidig, hvad man kan gøre for at mindske risikoen for brand netop de steder:

SOFABORD:
Stil levende lys i sikker afstand fra gardin, barn og hundehale.
Tjek at stagen passer til lyset, så det ikke
sidder løst.
Fjern tændstikker.
PEJS:
Flyt brændekurv og avisbunker så langt
væk fra pejsen, at der ikke kan ske antændelse ved springende gnister.
Tænk på at fugtigt brænde kan give
brændbar sod i skorstenen.

Stuen:

KØLESKAB:
Tjek el-nettet og hold bagsiden af skabet
ren.
OPVASKEMASKINE:
Plastic-bestik skal i bestikholder og må
ikke forvilde sig ned på varmelegeme.
BRØDRISTER:
Forkullet brød kan brænde.
Lad ikke køkkenrulle og andet brændbart stå for tæt på risteren.
GASKOMFUR:
Forkullet kød og glemt friturefedt kan
brænde.
Ræk ikke ind over flammer, undgå nylontøj og vide ærmer.
Husk altid at slukke for blus under gryder og pander.
·
STRYGEJERN:
Træk stikket ud straks efter brug, tag
her, som ved alle andre elektriske forbindelser, altid i stikket, aldrig i ledningen.

TV-APPARAT:
Levende lys placeret ovenpå apparatet
kan smelte ned i tv'et, der kan ske antændelse i støv i tv-apparatet.
,Placer altid fjernsynet, så der er mindst
fem centimeter fri luft på alle sider af apparatet. Undgå at stille bøger eller lægge aviser og blade op ad apparatet.
COMPUTER:
Undgå at stille bøger eller lægge aviser
og blade op ad apparatet. Sluk altid for det
på vægkontakten.
HALOGENLAMPE:
En sådan lampe skal altid stå frit. En lille, stærk pære kan sætte ild til papir i
nærheden.
LEDNINGER:
Mange af ledningerne til stuens lamper
og elektriske apparater fordeles i flere
stikdåser.
Hæft ledningerne til panelerne, så de ikke uagtsomt trækkes delvist ud af stikdåserne med risiko for kortslutning.
SOFA:
Døs ikke hen foran tv-apparatet med en
tændt cigaret i hånden.
Brug et stort, dybt askebæger med plads
til hele cigaretten, så den ikke »tipper af«
på sofa, sofabord eller gulvtæppe.

Køkkenet:

Soveværelset:
SENGEN:
Ryg aldrig i sengen, tabte gløder er livsfarlige.
SENGELAMPE:
Dæk aldrig lamper til. Brug her, som i alle andre lamper, kun den tilladte styrke
pære.

Til nye læsere:

Sådan bliver du
NÆR-BRAND-mand
For at komme med i NÆR-BRAND aftalen
med AKTIV RISIKOSTYRING skal du
samle alle dine forsikringer hos Topdanmark og tage en selvrisiko.
Desuden skal du købe en sikringspakke
med røgalarm og brandslukker, der skal installeres på ejendommen efter behov.
Endvidere skal du have fået - eller få foretaget - eftersyn af el-installationerne,
hvis du bor på en landbrugsejendom. Disse
investeringer ydes der tilskud til, f. eks. et
klækkeligt beløb af udgiften til el-eftersynet.
Ved de ovennævnte tiltag er man altså
aktivt med til selv at styre og begrænse risikoen. Derfor kaldes ordningen for AKTIV
RISIKOSTYRING.
Går man ind på NÆR-BRAND aftalen,
er prisen for forsikringerne for en privat
husstand 30 procent billigere årligt.
Og man får yderligere tilbagebetalt en
bonus på 10 procent af den samlede præmiebetaling (Dog ikke livs-, pensions- og erhvervsforsikring) efter hvert skadefrit år.
Efter den nye aftale med Topdanmark

udbetales yderligere en bonus på fem procent efter fire skadefri år i træk.
For landbrugenes vedkommende fastsættes prisen for forsikringerne i en AKTIV RISIKOSTYRING's aftale i forhold til risikoen for den enkelte ejendom og efter den måde, hvorpå man har gjort noget for at begrænse omfanget af skader.
Her tilbagebetales en bonus på 10-14
procent efter hvert skadefrit år.
Landmænd, der er med i en landmandsERFA-gruppe (d.v.s. en gruppe, hvor man
udveksler erfaringer) kan få yderligere 4
procent, når de opfylder visse særlige krav
og ikke har anmeldt skader.
Udover de fordele og rabatter, der ligger i
NÆR-BRAND aftale-pakken, kan man opnå sikkerhedsudstyr til lavpris, rådgivning
indenfor f. eks. byggeri og installation af
halmfyr samt omkonstningsrabat på livsforsikringer og pensionsordninger.
Hvis du indsender denne kupon (Topdanmark betaler portoen) inden 1. marts 1997
deltager du i lodtrækningen om 50 stk. 2 kg
pulverslukkere til bilen.

JATAK
J eg vil meget gerne - uden forbindende - høre nærmere om NÆR-BRAND
med AKTIV RISIKOSTYRING:

Navn:
Adresse:

Telefon-nummer:
Jeg er husejer
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Undertegnede bestiller herved 1 stk. CombiGuard med
treben »han« til 220 volt med jord, og »hun« udgang til
samme - samt »han« og »hun« ind- og udgang til telefonen.
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NÆR-BRAND sikring
med CombiGuard

Bemærk: Lyn- og transient-beskyttelsen kan opsættes uden værktøj.
Prisen er kr. 595,00 +moms(= kr. 743,75) pr. stk. for de første 50 bestilte
CombiGuard, ellers kr. 1995,00 + moms.
Der er kun 1 stk. pr. kunde. (Hvis den bestilte CombiGuard ikke kan leveres for de
kr. 595,00 + moms, vil du blive kontaktet af NÆR-BRAND før levering, forordrebekræftelse, eller annullering).
Forsikringsnummer:
Navn:
Adresse:

Postnummer o_g_Qy:
Telefonnummer:
Kuponen sendes i lukket kuvert eller pr. telefax til:
NÆR-BRAND
c/o Hans Brunsgaard, Hyrdevang 2, Hem, 7800 Skive

(Fax-nr.: 97 53 12 23)

