Brandsäkerhet

- Hej Mikael!
- Hej Miljko!
- Hur är det med dig?
- Ja, allting är bra. Och du?
- Ja, det är bra. Jag tänkte fråga dig en sak. Har du lite tid?
- Absolut.
- Ja, jag är ganska ny i Sverige så jag undrar hur är det med
brandsäkerhetsregler här?
- Ja, om du bor i flerbostadshus så att det finns flera lägenheter i ett
hus så är det obligatoriskt att man måste ha brandvarnare, just för
din säkerhet och för dina grannars säkerhet.
- Men om jag bor i en villa?
- Om du bor i en villa så är det inget måste för då har du inga
grannar direkt nära, så att säga, men det rekommenderas ju starkt
att man ska ha brandvarnare på varje plan i en villa. Och
brandvarnaren ska man ju sätta nära sovrummet eller nära köket,
för det är där som det är viktigt att ha.
- Okej. Men har du varit med om brand?
- Nej, jag har faktiskt inte varit med om en brand. Men sen kan det ju
vara rekommendationer som försäkringsbolag och
brandskyddsförening… De rekommenderar också att man har en
brandsläckare hemma, en handbrandsläckare på minst sex kilo,

och även en brandfilt. För mindre brand så kan man
lägga brandfilten över och kväva branden.
- Men det är bara rekommendationer.
- Det är bara rekommendationer med handbrandsläckare och
brandfilt men det måste finnas brandvarnare i flerbostadshus i varje
lägenhet.
- Jag förstår.
- Och de vanligaste källorna till eld är ju egentligen levande ljus och
det har man ju mycket i Sverige, i alla fall på vintern, så då sker ju
många bränder. Och brandskyddsföreningen säger att det brinner i
sjutton hem varje dag i Sverige, så det är några stycken varje dag
som brinner då. Och även också torrkokning, att man kokar
någonting på spisen och så glömmer man bort det och så kokar det
så det blir torrt, det kan också göra att det blir… att det börjar
brinna, så att säga. Men många försäkringsbolag har ju både
brandvarnare, brandsläckare och brandfilt så att det går att beställa
från sitt försäkringsbolag.
- Okej, men då vet jag.
- Då vet du lite grann!

Nya ord

flerbostadshus

brandvarnare

brand

försäkringsbolag

ett företag som betalar kostnader för en olycka

brandskyddsförening

en organisation som arbetar med brandsäkerhet

brandskläckare

brandfilt

kväva

här: ta bort luften (syre) så att elden slocknar

källa

här: orsak, ursprung, början

levande ljus

sker

händer (att hända)

Grammatik
Att prata om regler och ge rekommendationer
Ett sätt att prata om regler och ge rekommendationer är att använda hjälpverb.
Verbet “måste” kan vi använda för att berätta om vilka regler gäller i en viss situation
eller ett visst land. Även verbet “ska” får användas för att prata om regler.
Man måste ha brandvarnare.
Man ska ha brandvarnare.
För att ge rekommendationer kan man använda hjälpverbet “kan”. Men även andra verb
som “bör” fungerar bra i sådana fall.
För mindre brand så kan man lägga brandfilten över och kväva branden.

Träna mera!
Brandskyddsföreningen:
https://www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet/
Läs information om brandsäkerhet och diskutera med dina kamrater.
Har du brandvarnare hemma? Har du brandsläckare eller brandfilt? Har
du varit med om en brand? Vet du vad du kan göra om det börjar brinna?

Lycka till ☺
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen
http://sfipodd.se/category/storlek-m/
eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com

