Samhällsbyggnadsförvaltningen
Räddningstjänsten

Checklista för valborgsbrasor i Region Gotland
• Kontrollera om det råder eldningsförbud på eldningsdagen. Eldningsförbud meddelas på
www.gotland.se. Det går också att få information om eldningsförbud på telefonnummer
0498-20 38 00.
• Valborgsbrasor får endast innehålla torrt ris, kvistar och obehandlat trä. Allt annat ska
källsorteras.
• Det är förbjudet att elda avfall såsom plast och farligt avfall, till exempel spillolja.
• Trädgårdsavfall, löv eller annat brännbart som pappkartonger är olämpligt att elda.
Människor med allergier och luftrörsproblem kan få besvär av röken.
• Blött gräs omkring elden torkar upp snabbt även på kvällen på grund av strålningsvärmen
från elden. Därför bör man ta bort allt brännbart på ett avstånd av minst 15 meter från
brasans kant.
• Beredskap måste finnas för att upptäcka och släcka bränder en bit bort. Det finns alltid en
risk att brännbart material följer med röken.
• Brandsläckningsredskap ska finnas i anslutning till elden i form av räfsor, spadar, och i
första hand en vattenslang. Annars måste det finnas hinkar med vatten vid elden.
• Lämna inte elden utan tillsyn. Släck när du inte vill bevaka den längre. Ett enkelt sätt att
släcka en falnande brasa är att kratta isär glöden och vattna rikligt.
• Brasan bör inte tändas vid stark blåst.
• Brasans höjd och diameter bör vara mindre än tre respektive tio meter på grund av att
strålningen från elden blir för kraftig.
• Ha alltid med en mobiltelefon vid eldning, så att du kan ringa 112 SOS om du behöver
larma.
Eldning inomhus och utomhus ska alltid ske på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Den som av
oaktsamhet vållar brand kan dömas till böter eller fängelse (Brottsbalken, 13 kap 6 §).
Brandriskprognos i Region Gotland

Man kan få en brandriskprognos på www.gotland.se/77419 eller telefonnummer
0498-20 38 00.
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