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Är det tillåtet att skjuta fyrverkeripjäser på husbolagets gård? 
 
När man skjuter fyrverkeripjäser bör man söka sig till ett tillräckligt öppet ställe. Man får inte förorsaka fara för 
människor, byggnader, fordon eller annan egendom. 
 
I tätorter befinner sig byggnader nära varandra och gårdarna små. Det finns sällan tillräckligt med utrymme för 
att ordna ett fyrverkeri. Sök dig då till ett öppet ställe.  
 
Det rekommenderas, att man avstår allt skjutande av fyrverkeripjäser på husbolagets gårdar. Pjäserna kan 
träffa fönster, balkonger och de som rör sig utomhus. Den som skjuter, ansvarar för alla skador som man 
åstadkommer.  
 

Liten glädje – stor skada 
 
Fyrverkeripjäser förorsakar miljonskador varje år. Fyrverkeripjäser får endast skjutas av myndiga personer. 
Den vanligaste personskadan är olika ögonskador. Använd alltid skyddsglas. Man bör inte skjuta 
fyrverkeripjäser om man är berusad. Den som skjuter borde hålla sig nykter.  

 
Du som skjuter, kom ihåg följande: Du skall aldrig... 
 
• använda pjäser som är menade utomhus inne 
• skjuta från balkonger eller fönster 
• tända eller skjuta fyrverkeripjäser från handen 
• rikta fyrverkeri mot andra människor, byggnader, egendom eller lätt brinnande material 
• ändra eller kombinera på något sätt pjäser som du inhandlat från affären 
• ens överväga att du skulle använda någonting annat än sådan som är godkända av Tukes; de största 
skadorna uppstår av egna konstruktioner 
• överlåta fyrverkeripjäser åt underåriga, du ansvara för det som du skaffat 
• försöka tända en icke fungerande pjäs på nytt. Vänta minst 10 minuter innan du går till en ”sotare”. 
 

Hur förvara och tillintetgöra fyrverkeripjäser 
 
Man bör förvara fyrverkeripjäser torrt i rumstemperatur, inlåst och avsides från värmekällor och eld. Det är 
förbjudet att förvara fyrverkeripjäser i källare och på vinden eller andra gemensamma utrymmen. OM pjäsen 
inte har fungerat skall den återlämnas till det ställe som man köpt den ifrån. Man får inte lägga dem i soplådor 
eller sopstationer. 

 
Läs mera: TUKES 
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