
Råd och tips för att förhindra

BRAND
Broschyren är framtagen av Wennerholms Brandskola 

och 
Stockholms Läns Ridsportförbund

STALLTIPS!
STALLTIPS!



SLÄCK
En mindre brand går bra att kväva med en yllefilt.

Tänk på att kläder med syntetmaterial är olämpliga att använda 
då de kan lätt brinna upp.

Använd annars stallets släckutrustning.
Om du inte vet var de finns eller du inte känner till hur de fungerar.

TAG GENAST REDA PÅ DETTA !

STALLTIPS... Om det börjar brinna !
RÄDDA

• Rädda de människor och djur som är i omedelbar  fara.
• Tag ut hästar och djur på det sätt som de alltid går ut
   från stallet. Tänk på att hästar är vanedjur.
• Se till att de kommer in i en hage eller binds upp långt från
   stallet. Risken är stor att hästarna springer tillbaka in i stallet
   om de släpps lösa.
• Samtliga människor samlas vid stallets återsamlings plats.

LARMA
Ring räddningstjänsten NUMMER 112

Meddela kortfattat:
• Var det brinner
• Om det finns innestängda människor eller djur
• Vem som ringer



STALLTIPS... Se alltid till !

• Att du och hästarna känner till 
  utrymningsvägarna.
• Att utrymningsvägarna hålls fria 
  och att inga dörrar är blockerade.
• Att brandredskapen finns på plats 
  och inte är blockerade.

•  Att kaffebryggare och andra 
   elapparater är avstängda när alla
   går hem.
•  Att hålla damm och spindelväv
   borta från kontakter och lampor.
•  Att sopa upp och hålla god ordning
   i foderrum och liknande. Det minskar
   antalet möss och råttor som är en
   vanlig orsak till stallbränder. 

• Att grimmor och grimskaft alltid
  finns tillgängliga vid varje box och
  spilta.
• Att hästarna inte kommer åt 
  elledningar och lampor.
• Att dörrar och luckor mellan stall 
  och andra utrymmen hålls stängda.
• Att elelement eller andra 
  värmekällor aldrig blir övertäckta
  av kläder, täcken och liknande.



VIKTIG INFORMATION

Vid brand eller annan olycka
ring 112

Närmaste telefon finns vid/i

-----------------------------------------------

 Släckutrustning finns

-----------------------------------------------

Antalet hästar/djur i stallet

-----------------------------------------------

Telefonnummer till ägare/ansvarig

-----------------------------------------------

Telefonnummer till veterinär

-----------------------------------------------


