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Majbrasor eller Valborgsmässoeldar.
Snart stundar Valborgsmässofirande och då samlas vi gärna kring värmande majbrasor
eller valborgsmässo-eldar. Vi tycker också inom Norrhälsinge Räddningstjänst att den
traditionen är trevlig, och den ska vi naturligtvis behålla. Men att elda inbegriper ett
visst mått av ansvar från den enskilde och alla som arrangerar och tänder våreldar.
Räddningstjänsten vill då påminna alla, vilka försiktighetsåtgärder som skall vidtas
kring våra eldar.
Det gäller att förhindra både brand och störningar av rök för omgivningen. Är det
mycket torrt i skog och mark kan räddningstjänsten utfärda eldningsförbud. Majbrasor
skall placeras på för ändamålet lämplig plats, så elden inte kan spridas till exempelvis
omgivande gräs eller byggnader. Säkerhetsavstånd mellan majbrasa och t.ex byggnader
är svårt att ange generellt, utan en bedömning måste göras i varje enskilt fall med
hänsyn till risker, bebyggelse, topografi samt vindriktning. Blött gräs och liknande
brännbart material runt omkring elden, torkar snabbt upp även på kvällen på grund av
strålningsvärmen från elden. Därför bör man ta bort allt brännbart material på ett
avstånd av åtminstånde 15 meter från brasans kant eller hela tiden se till att blötlägga
runt omkring majbrasan. Majbrasan skall innehålla rena fibrösa ämnen såsom trä och
papper. Det är ej tillåtet att elda bildäck och hushållsavfall, impregnerat trä eller målat
virke, spillolja och dylikt.
Några regler och tips:
1. Säkerhetsansvarig för majbrasan skall alltid utses och vara känt.
2. Elda på okänslig mark såsom grus eller naturjord.
3. Elda inte på asfaltytor stenhällar gräsmattor eller under elkraft- och teleledningar.
4. Elda rätt material såsom rent trä, kvistar, buskar, grenar, ris samt annat lämpligt
material. Annat material skall källsorteras. Tänd majbrasan på lämpligt sätt.
Använd inte bensin, eftersom den är mycket farlig pga gasbildning.
5. Kontrollera eventuellt eldningsförbud.
6. Tänd inte brasan vid stark blåst.
7. Ordna brandbevakning runt majbrasan så inte elden sprids.
8. Ordna med brandsläcknings-utrustning, typ räfsor, spadar, hinkar med vatten,
strilkannor och framdragen vattenslang i förebyggande syfte.
9. Se till så människor inte kommer för nära majbrasan.
10. Lämna inte majbrasan innan den är ordentligt släckt. Efterkontroll ska ske vid
behov. En kase kan pyra, eller glöda i flera dygn efter att den slocknat visuellt.
11. Städa eventuellt genom att göra majbrasans bas mindre. Lägg på vatten på brasan
och efterbevaka.
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Några tips och råd angående fyrverkeripjäser :
1. Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser
där du köpt dem.
2. Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
3. Var nykter. Alkohol och fyrverkeri hör inte ihop.
4. Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
5. Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen.
6. Luta dig aldrig över antänd fyrverkeripjäs.
7. Håll säkerhetsavståndet. Se till att alla andra åskådare gör det.
8. Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Tänd aldrig igen,
lämna tillbaka pjäsen istället.
9. Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
10. Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av
fyrverkeripjäser.
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