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SÄRF gör hembesök våren 2014 
 
Varje år dör omkring 100 personer i brand i Sverige. Statistik från MSB, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, visar att de flesta dödsfall 
och personskador på grund av brand sker i hemmiljö. 

För att höja invånarnas kunskap om brandsäkerhet och bidra till att det 
finns fungerande brandvarnare i hemmen kommer Södra Älvsborgs Rädd-
ningstjänstförbund, SÄRF, under våren 2014 att göra hembesök. Vår 
utryckningspersonal i Borås kommer under ett par veckor att besöka boende 
i områden som statistiskt sett hör till de mest branddrabbade i Borås. 

- Vi kommer att informera om brandskydd i hemmet och hur man ska göra 
om det börjar brinna, säger styrkeledare Viktor Fritzson. 

Vi kommer också att titta på byggnadernas brandskydd. Det handlar till 
exempel om att kontrollera att inget brännbart material förvaras i trapp- 
huset, att lägenhetsdörrar står emot brand och brandrök samt att våra for-
don enkelt kan komma fram till byggnaden vid en insats. 

En rad adresser i bostadsområdena Hässleholmen och Norrby kommer att 
besökas på kvällstid under vecka 13 samt 15-18. Vi samarbetar med AB 
Bostäder och de boende kommer att få information om våra besök, som 
givetvis är frivilliga och kostnadsfria, i förväg. 

Så här vet de boende att det är vi som kommer: 

• Vi har alltid larmställ eller uniform med Södra Älvsborgs Räddningstjänst        
förbunds logga på
• Vi kan alltid legitimera oss 
• Vi kommer i utryckningsfordon märkta med SÄRF 
• Vi samarbetar med AB Bostäder och inför våra besök delas information 
om detta ut till de boende
• Observera att vi inte säljer någonting! 

Kontakta oss för mer information:  
 
Viktor Fritzson, styrkeledare  Caroline Olausson, kommunikatör 
telefon: 070-508 32 89   telefon: 033-17 29 12, 070-287 29 12  
e-post: viktor.fritzson@serf.se   e-post: caroline.olausson@serf.se


