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Branninstruks for Eierseksjonssameiet Bergsveien 65

God brannsikkerhet og forebygging av brann
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Alle skal ha godkjent håndholdt brannslokkingsapparat og har ansvaret å sjekke det/de
jevnlig. Anbefales også å ha slukkespray le for hånden i stuen/kjøkken. Gjør deg kjent med
hvordan disse brukes.
Se l at dine private røykvarslere fungerer. Det trådløse brannalarmsystemet skal ikke røres
i forhold l baeribye. Dee vil Byggsikkerhet AS eventuelt gjøre om nødvendig på årlig
kontroll.
Eier av hver seksjon er ansvarlig for eersyn, kontroll og forsvarlig vedlikehold av si elanlegg. 40% av husbrannene oppstår på grunn av feil og mangler i el-anlegget.
Se l at sprinkler ser hele ut, ikke ldekkes og at ng ikke står for nært da det hindrer
sprinklene i å slukke best mulig ved brann.
Åpen ild som stearinlys/grill skal allds holdes under oppsyn.
Aldri oppbevar brennbart stoﬀ som bensin, gass l grillen eller lignende innendørs.
Aldri oppbevar ng i gang og korridorer som er din og andres rømningsveier.
Gjør deg kjent med rømningsveier og tenk over jevnlig hva du bør gjøre ved brann. Har du
eller dine behov for hjelp ved evakuering, gi beskjed l styret.
Varsle styret om forhold som du ser ikke overholdes av de punktene over.
Kom gjerne med forslag l annet som kan forebygge brann. Engasjer deg for din og andres
trygghet!

Ved brann - Redde, varsle, slokke
Rekkefølgen for hva du skal gjøre ved brann, må du avgjøre selv ut fra den aktuelle situasjonen.
“Redde, varsle, slokke” er en ny2g huskeregel:
REDDE: Hvis du er den som oppdager brann, sørg for å varsle de andre i boligen. Rop "Brann!
Brann!". Hjelp hverandre slik at alle kommer seg ut i sikkerhet. Aldri bruk heis ved brann! Lukk
dører og vinduer for å ikke la brannen få oksygen og la den spre seg. Møt opp på et avtalt
møtested slik at dere raskt for oversikt over at alle er ute.
VARSLE: Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Oppgi nøyakg adresse. Følg instruksene fra
brannvesenet. Ikke legg på før du får beskjed om at det er greit.
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SLOKKE: Dersom brannen ikke har bli større enn at det er mulig å slokke den, forsøk å slokke med
brannslokkingsapparat. Hvis brannen utvikler seg raskt, overlat jobben l brannvesenet. Husk at
røyken er svært gi;ig.

Merk: Brannrøyk er svært giig! Dersom trapperommet er fylt av røyk, bruk alternav rømningsvei
på baksiden av bygget eller gå lbake l leiligheten. Gjør deg l kjenne via vindu eller veranda, slik
at redningspersonell kan hjelpe deg trygt ut.
Møtested: Parkeringsplassen mot Borkenes. Dee for å få rask kontroll på hvem som er i sikkerhet
og hvem som er igjen i bygget.

Mvh
Styret
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