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Fyrverkerier

Det finns cirka 1000 godkända
fyrverkeripjäser att välja bland.
Kul och festligt, men de måste
hanteras med varsamhet.

VAL AV FYRVERKERIPJÄSER

Använd inga hemmagjorda fyrverkerier. Köp godkända fyrverkerier på försäljningsställen som har tillstånd att sälja. Prata därför
med din handlare och be att få titta i butikens produktkatalog. Ta
reda på hur de olika pjäserna fungerar och välj effekter som passar
din miljö.

■

■

står stadigt. För större raketer gör du en avfyrningsramp av en
sågbock som förses med öglor där raketpinnarna löper fritt.
”Solar” ska snurra fritt. Tänk på att gnistorna slungas långt.
Fäst solen i brösthöjd.
”Stjärnbomber”, ”Romerska ljus”, ”Tårtor” och ”Fontäner”
grävs ner till 1/3 i marken eller fästs vid en pinne som slås ner i
marken. Pjäsens hela botten ska vila mot markytan.
Vänta minst fem minuter innan du går fram till en raket som
inte fungerar. Försök inte att tända den igen.

ÅLDERSGRÄNS

■

Från och med den 1 december 2004 gäller nya regler för fyrverkerier. Åldersgränsen höjs från 15 till 18 år. Den som är yngre än 18
år får inte längre vare sig köpa eller använda fyrverkeripjäser.

NÖDRAKETER

AVFYRNINGSRAMPER

Nödraketer får endast användas för att signalera att någon befinner sig i nöd.

■

En enkel ramp för småraketer får man av en drickaback med
tomglas. Ställ backen stadigt och stick ner raketernas pinnar i
flaskorna. Kontrollera raketernas riktning och att alltsammans

Checklista – Förbered ditt fyrverkeri
■
■
■
■

Förbered ditt fyrverkeri i dagsljus.
Fundera innan avfyring var pjäsen kommer att hamna.

Se till att nedfallande rester inte kan skada och orsaka brand.
Läs bruksanvisningarna noga.

■ Använd avfyrningsramp.
■ Skjut inte från balkonger.
■ Tänd bara på ursprungsstubinen, aldrig direkt på pjäsen.
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Svenska Brandskyddsföreningen är en medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information och utbildning
hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. Telefon 08-588 474 00. www.svbf.se

