Linderud Borettslag II

BRANN og RØMNINGSVEIER
HVIS DET BRENNER:
1.

Sørg for å varsle andre i leiligheten slik at de kan komme seg ut.

2.

Varsle brannvesenet på telefon 110.
Oppgi nøyaktig adresse, inkludert etasje. Dette kan du også lære barna.

3.

Prøv å slukke.
Det er viktig å rette slukkemiddelet mot roten av flammen.

4.

Orientér brannvesenet når de kommer.
Si i fra dersom noen ikke har klart å komme seg ut av huset.

RØMNINGSVEIER:
5.

Normalt kan trappegangene benyttes for å komme seg ned og ut. Disse har nødlys i tilfelle
strømbrudd. Det skal være fri passasje, uhindret av sykler, barnevogner o.l.

6.

I 4. og 8. etasje er det tverrganger mellom de tre trappegangene i hver blokk.
Forsøk en annen trappegang hvis det er for mye røyk der du er.

7.

Dersom leilighetens inngangsdør ikke kan nås, finnes i siste instans nødveier mellom
leilighetene via balkongene.
Endeleiligheter har luke i gulvet ved endeveggen og stige på veggen på balkongen under.
Midtleilighetene har en luke i betongveggen mot motstående leilighet og oppgang.
Denne er dekket av en porøs plate på hver side som kan sparkes ut i nødstilfeller.

8.

HEISER skal ikke benyttes under brann.
Heissjakten kan være fylt av røyk, og heisen kan stanse slik at man ikke slipper ut.

9.

Brannvesenet anbefaler IKKE montering av branntau i så høye blokker som våre.

SLUKKING m.m.:
10.

BRANNSLANGE med vann finnes i hver leilighet: i skap under kjøkkenvask, eller på bad.
For vestibyle og inngang er det brannslange på første trappeavsats i hver oppgang.
Vann er fint til å slokke branner i møbler, papir og treverk med, men
husk at vann ikke må benyttes ved brann i fettgryter eller i væsker/kjemikalier.

11.

BRANNSLUKKER anbefales i hver leilighet. Som regel benyttes et 6 kilos pulverapparat.
Slike apparater må ettersees årlig, og etterfylles ved behov. Se anvisning på apparatene.

12.

LUKK dører og vinduer hvis brennede rom forlates, slik at brannen ikke får oksygen.
Dermed dempes / kveles den, og spredning begrenses.

13.

Ved brann i ELEKTRISKE apparater eller ledninger skal støpsel trekkes ut, eller strømmen
slås av i sikringsskapet.

14.

BRANNVARSLER (røykvarsler) er påbudt, med minst én i hver leilighet.
Borettslaget har montert en optisk og en ionisk røykvarsler i hver leilighet først i 2006.
Disse har 10-års batteri. Husk kontroll månedlig: Trykk og hold knappen inntil varsellyd.
Ved defekt brannvarsler, kontakt vaktmester for utbytting.

NØDTELEFONER:

BRANN
110

POLITI
112

LEGE
113

Informasjon om brannvern: www.brannvernforeningen.no
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Er din bolig brannsikker ?
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1
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5
6
7
8

JA

NEI

Røykvarsleren fungerer, og det er
skiftet batteri i løpet av det siste
året.

Alle boliger skal ha minst en røykvarsler - flere anbefales. Test røykvarsleren månedlig. Bytt batteri årlig!

Boligen har slokkeutstyr, og du
har lest bruksanvisningen nøye.

Alle boliger skal ha håndslokkeapparat eller husbrannslange. Les
bruksanvisningen!

Rømningsveier er åpne, lett
tilgjengelige og ikke blokkerte.

Se til at rømningsveiene er ryddet. Ved
brann må du kunne komme deg raskt
ut uten å bruke nøkkel.

Lysestaker og lysmansjetter er av
ubrennbart materiale.

Fjern brennbare lysestaker og lysmansjetter. Slokk alltid stearinlyset før
du forlater rommet!

Sikringene er fast tilskrudd, ikke
for varme og de “går” sjelden.

Dersom noe er galt med sikringene,
kontakt elektriker for å sjekke det
elektriske anlegget.

Komfyren er alltid under oppsyn
når du lager mat.

Mange branner skyldes tørrkoking.
Blir du avbrutt mens du lager mat
- slå av komfyren!

Du passer på at elektriske ovner
ikke er tildekket av klær, gardiner
og andre brennbare ting.

Pass på at ovnene er plassert i trygg
avstand fra brennbart materiale.
Ovnene må ikke tildekkes!

Du fyrer riktig, og tømmer aske
på forsvarlig måte.

Fyr med tørr ved og ha alltid god
trekk. Aske kan være brannfarlig i flere
dager - tøm aske forsvarlig!

Svarer du nei på noen av punktene, bør du gjennomføre de
tiltak som er foreslått.

VED BRANN, RING 110 !

