Kronobergs län

informerar om
fyrverkeri

Varje år skadas
300 personer.....
Det är både vackert och festligt
när himlen lyses upp av praktfulla
och färgsprakande fyrverkerier.
Men firandet är inte riskfritt!

Varje år skadas cirka 300 personer i Sverige så allvarligt av fyrverkerier att de behöver söka vård. Vanligast är bränn- och sårskador på
ögon, öron och händer.
Av de som vårdas på sjukhus till följd av fyrverkeriolyckor är nio av
tio män. Nästan hälften av dem som skadas är under 18 år trots att det
är förbjudet att köpa, inneha och använda fyrverkerier för den som är
under 18 år!
Förutom risken för skador av fyrverkerier är det dessutom så att många
människor och många av våra husdjur far illa av allt smällande.

Vad är det som gäller?
• I Kronobergs län får fyrverkerier användas på offentlig plats
och utan Polisens tillstånd endast på nyårsafton, påskafton och 		
valborgsmässoafton, från kl 12.00 till kl 03.00 dagen därpå.
• I vissa kommuner finns lokala föreskrifter om förbud att använda
fyrverkerier i närheten av vissa platser, som exempelvis sjukhus.
• För den som är under 18 år är det förbjudet att köpa, inneha
eller använda fyrverkerier. Den som bryter mot detta förbud kan 		
dömas till böter eller fängelse i högst ett år.
• Den som medverkar till att någon under 18 år kan använda
fyrverkerier kan dömas på samma sätt.
• Om en fyrverkeripjäs orsakar skada kan den som avfyrat
fyrverkeriet ställas till ansvar och även bli skadeståndsskyldig.

Fyrverkerierna kan bli en positiv upplevelse om...
...du som är vuxen hanterar fyrverkerierna på ett ansvarsfullt sätt och
visar hänsyn mot omgivningen...
...du som är vuxen tar ditt ansvar och inte ”langar” fyrverkerier till
dina barn eller andra ungdomar...
...du som är under 18 år avstår från att använda fyrverkerier...
...du som är fyrverkerihandlare följer rekommendationen att starta
försäljningen först tre dagar före nyårsafton...
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1. KONTROLLERA. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du
		 har köpt dem.

2. FÖRBERED ditt fyrverkeri i god tid.
3. VAR NYKTER! Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
4. RIGGA upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
5. HÅLL ALDRIG en tänd fyrverkeripjäs i handen.
6. LUTA DIG ALDRIG över en antänd fyrverkeripjäs.
7. HÅLL SÄKERHETSAVSTÅNDET. Se till att dina åskådare
		 också 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 fyrverkerier.
Källa: Räddningsverkets folder ”10 goda råd på stubinen”

