
 
 
 
 
 

 

 
Kom ihåg på Julen! 

 
 
 

Tryggt på resa 
 

Se till att Ditt hem ser bebott ut när Du är på resa. Grannen eller en vän kan hjälpa med att 
ta hand om posten och skotta snön och borsta trappan. Kom ihåg att låsa säkerhetslåset. 

 

Stekfettet från skinkan 
 

Lägg stekfettet i antingen bioavfall eller 
blandavfall. Se till att fettet är nedkylt och stelnar. 
Då kan Du lätt flytta fettet i bioavfallskärlen. 
Matrester hör även till biokärlen inte i WC stolen. 
Man får inte hälla stekfett i diskhon eftersom den 
stelnar där och täpper till rören.  
Kom ihåg att man kan med återvinning göra bränsle av fettet 

 

Sortera julklappspapper 
 

Lägg julklappspappret antingen i energi- eller 
blandavfallskärlen – inte i pappersinsamlingen. B.la tryckfärgen gör att man inte kan 
återvinna julklappspapper.  

 
Band 

 
Lägg banden i blandavfallskärlen. Pappersband kan läggas i kartongfaten. Tygband och 
övriga vackra detaljer kan sparas och användas på nytt.  

 
Paff och kartong 

 

Lägg pafflådor i kartongkärlen. Öppna och vik ut paff så att det tar mindre utrymme. Paff får 
inte läggas i papperskärlen.  

 
Sopor? 

 
Spara torra och icke luktande sopor en stund i 
hemmet och lägg dem i sopkärlen först efter att 
första tömningen efter julen har skett. Då får de 
mera plats. Sopbilarna kan köra med en annan 
tidtabell under julhelgerna. 

  
Lägg soporna i sopkärlen 

 
Man bör alltid lägga soporna innanför kärlen och inte lämna dem i sopstationen utanför 
kärlen.   

 
 

https://www.kirkkonummenhuolto.fi/sv/wp-content/uploads/Kinkkutemppu-sve.pdf


Julgranen 
 

Granen får inte läggas in i sopkärlen, inte ens fast man skulle ha sågat den i bitar. 
Julgranar brukar samlas upp gratis i de husbolag som har bioavfallskärl. I andra fastigheter 
samlas granarna i samband med blandavfallskärlens tömningar. 

 
Akta Dig för eldsvåda 

 

Om Du bränner ute ljus och facklor måst du se till att de är under uppsyn. Elden kan 
förorsaka stora skador och farosituationer på en mycket kort tid. Kolla att dina 
brandvarnare är i skick.  
 
Vi hade ca 5 000 eldsvådor i byggnader ifjol i Finland. Av dem 2 800 i bostadshus. I 
hemmen förorsakas dessa oftast av spisen, av belysningsarmatur eller bastuspisen.  

 
Ljus 
 
Ljusen är samma som en öppen eld, så se till att du hanterar elden varsamt. Använd 
stadiga ljusstakar. Lägg inte ljusen för nära varandra. Lämna aldrig ljusen utan uppsyn. Läs 
mera: Tuikku voi myös olla vaarallinen. 
 

Utefacklor 
 
Stöd dessa väl och kom ihåg att dessa aldrig får brännas på balkonger, terrasser eller 
inomhus.  
 

Bastu 
 
Bränder i bastun uppstår oftast av att man torkar byk i bastun. Torka därför din byk i 
tvättrummet. Lämna bostadens bastudörr på glänt så torkar byk och tvättrummet snabbare.  
 
Belysningsarmatur 
 
LED-lampor är trygga och säkra. Se till att ventilationen är tillräcklig. Lägg aldrig en för 
stark lampa i armaturen.  
 

Spis och ugn 
 
Många steker skinkan över natten. Man steker skinkan på en låg värme vilket oftast inte 
medför risker. Den största risken är spisar som man glömmer på. Man kan skaffa en 
spisvakt: Lieteen voi asennuttaa turvalaitteen. Spisen är inte någon förvaringsplats, så se 
till att spisen alltid är putsad och tom.  
 

Trasiga elapparater 

 
En trasig elektrisk apparat avslöjas oftast av lukten. Serva eller skaffa nytt. Vänd Dig alltid 
till en professionell el-montör. Vi på Kirkkonummen Huolto hjälper dig med att hitta en 
pålitlig elfirma. 
 
Brandvarnare 
 
Testa din brandvarnare och batteriet minst en gång per år. Enligt lagen skall man ha en 
brandvarnare/60 m2 i varje våning. Bekanta dig med placerings instruktionerna. 
 
 
 
 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015110120597442_uu.shtml
https://www.kirkkonummenhuolto.fi/wp-content/uploads/REAL-ESTATE-FORUM-Liesivahti.pdf


Brandsläckare 
 
Skaffa Dig släckare och annan utrustning för att släcka små bränder. Brandfilten är ett 
mycket effektivt handsläckningshjälpmedel. En sex kilos släckare rekommenderas för 
inomhusbruk. Fråga i en pålitlig firma som säljer släckare och kom ihåg att låta kolla 
släckarens skick kontinuerligt.  
 

 
 
 
 

VI ÖNSKAR DIG EN TRYGG OCH GOD JUL 


