
Tipspromenad under öppet hus på station Lambohov 12 september 2015

Frågor och rätta svar:

1: Barnfråga, Räddningstjänstens maskot heter Flammy. Vad är hen för djur?

A. Apa
B. Björn
C. Hund

Rätt svar A.

1: vuxen, Hur ska du stänga av din TV?

A. Med enbart fjärrkontrollen.
B. Med avstängningsknappen på din TV (om sådan finns)
C. Med fjärrkontrollen samt att dra ut kontakten.

Rätt svar B

2: barnfråga, Måste man ha cykelhjälm när man cyklar och är under 15 år?

A. Ja, det är ju snyggt!
B. Nej
C. Bara om man vill

Rätt svar A

2: vuxen, Var ska brandvarnaren placeras i din bostad?

A. I köket
B. I badrummet
C. I hallen centralt placerad

Rätt svar C

3: barn och vuxen, Vart ringer du om du behöver hjälp av ambulans, räddningstjänsten eller poli-
sen?

A. 911
B. 112
C. 90 000

Rätt svar B

4: barn, Vad är det första du ska berätta när du ringer 112?

A. Hur gammal du är



B. Vart du bor
C. Vad som har hänt

Rätt svar C

4: vuxen, Om du vill köpa en brandsläckare till ditt boende, vilken typ ska du då köpa?

A. Pulversläckare
B. Skumsläckare
C. Kolsyresläckare

Rätt svar A

5: barn och vuxen, Om du upptäcker en brand hemma. I vilken ordning skall du agera?

A. Rädda-Larma-Släck
B. Larma-Rädda-Släck
C. Släck-Larma-Rädda

Rätt svar A

6: barn, Om du är i ett rum som är fullt med farlig rök, hur tar du dig ut på bästa sätt?

A. Springer så fort det går genom röken
B. Kryper under röken
C. Väntar kvar tills någon släckt elden

Rätt svar B

6: vuxen, Om du vaknar av att din lägenhet är rökfylld på natten, hur ska du ta dig ut om det är 
möjligt?

A. Öppna fönstret och gå sedan ut genom lägenhetsdörren
B. Kryp ut och lås lägenhetsdörren efter dig
C. Kryp ut under röken, se till att alla kommer ut och stäng lägenhetsdörren olåst efter dig

Rätt svar C

7: barn, Vad är farligast vid en brand för oss människor?

A. Röken
B. Elden
C. Värmen

Rätt svar A

7: vuxen, Om man tänder på ett papper och slänger det i soporna, vad kan man då bli dömd för i 
tingsrätten om sophuset brinner ner?

A. Skadegörelse
B. Mordbrand
C. Snatteri



Rätt svar B

8: barn, Hur lång tid får det max ta att rycka ut från brandstationen dag som natt?

A. 100 sekunder
B. 120 sekunder
C. 90 sekunder

Rätt svar C

8: vuxen, Hur släcker du snabbt en kastrull som brinner på spisen?

A. Hälla över ett glas vatten
B. Lägga ett passande lock över kastrullen
C. Slå av strömmen till spisen

Rätt svar B

9: barn, Om du råkar bränna dig på handen, vad ska du då göra?

A. Skölja med ljummet vatten i mist tio minuter
B. Ingenting
C. Lägga salt på handen

Rätt svar A

9: vuxen, Vilken händelse är vanligast att räddningstjänsten rycker ut till av dessa tre?

A. Flygplanshaveri
B. Trafikolyckor
C. Brand i hus

Rätt svar B

10: barn, Om du hittar en tändare eller tändsticksask, vad gör du då?

A. Använder den för att tända en eld
B. Låter den ligga
C. Lämnar den till en vuxen som kan ta hand om den

Rätt svar C

10: vuxen, Hur stor är personalstyrkan på Lambohovs brandstation dygnet runt som minst?

A. 5 brandmän, 1 gruppchef och en styrkeledare
B. 4 brandmän, 2 styrkeledare och en operatör
C. 5 brandmän, 1 styrkeledare, 1 inre befäl och en operatör

Rätt svar C

11: barn, Hur högt når brandmännen med sin stegbil?

A. 10 m



B. 25 m
C. 30 m

Rätt svar C

11: vuxen, Vilken/vilka är de vanligaste orsakerna till brand i bostad?

A. Rökning
B. Levande ljus och bortglömd spisplatta
C. El-fel

Rätt svar B

12: barn, Hur många brandstationer finns det i Linköping?

A. En station Lambohov
B. Två Lambohov och Kallerstad
C. Fyra, Lambohov, Kallerstad, Östra station och Västra station

Rätt svar B

12: vuxen, Kan räddningstjänsten beordra dig som vuxen att hjälpa till vid en räddningsinsats?

A. Ja
B. Nej
C. Endast vid extraordinär händelse

Rätt svar A


