# B R AN NS MA RT
STUD EN TL I V

med Lahlum
Lifehacks
EKTE LIFEHACKS SOM
FAKTISK SPARER LIV
Snu for fem livreddende lifehacks i studietiden!

F E M LI F E HAC K S
F OR E T # B R ANN SM A RT
ST UD E NT LI V
Studietiden er et nytt kapittel, som gjerne innebærer å flytte
hjemmefra for første gang. Her er fem brannsmarte lifehacks
som raskt gjør livet mye tryggere i din nye studentbolig.
Slik går du frem:

#1 Røykvarsler

#4 Slokkeutstyr

En feilplassert røykvarsler uten batteri er bare
en meningsløs plastdings. Sjekk at den fungerer,
og høres godt i hele boligen. Ha minst én i hver
etasje.

Du kan ikke slokke brann med slokkeutstyr
du ikke finner. Ha det lett tilgjengelig.

Fremgangsmåte: Ligger røykvarsleren i
skuffen? Ja? Ganske teit. Monter den i taket
i stedet. Hold knappen inne. Piper det?
Da fungerer røykvarsleren. Piper det ikke?
Skift batteri.
  

#2 Rømningsvei

En utgang blokkert av esker og annet pikkpakk
er ikke en rømningsvei, men en blindvei.
Sørg for å ha frie rømningsveier der du bor.
Fremgangsmåte: Står det ting plassert i
rømningsveien? Fjern dem. Da kommer du deg
ut hvis det brenner.
  

#3 Nattmat

Å steke nattmat når du kommer brisen hjem
fra byen er alltid en dårlig idé. Kjøp ferdigmat
i stedet. Diggere og tryggere.
Fremgangsmåte: Er du litt brisen, men
også litt giret på mat? Ikke lag mat på komfyren.
Kjøp heller ferdigmat på veien hjem.
  

Godt jobbet! Du er herved kvalifisert
som #brannsmart
For flere livreddende lifehacks, besøk:
brannvernforeningen.no/brannsmart

Fremgangsmåte: Er slokkeutstyret i
studentkollektivet plassert i boden, eller et
annet sted som er vanskelig å komme til?
Flytt det til gangen, eller et annet lett
tilgjengelig sted. Lett å finne, lett å bruke.
  

#5 Skjøteledning

Skjøteledning er praktisk, men ikke ment som
en permanent løsning. Trikset er å bruke den
riktig, og ikke lage ledningssalat.  
Fremgangsmåte:  
Skal du bruke skjøteledning?
Finn en skjøteledning uten
skader som er
dimensjonert for det du
skal bruke den til, og sett
den i kontakten. Ferdig
med å bruke den? Trekk
den ut av kontakten igjen.

