Informasjon om brannverntiltak
BEBOERNES ANSVAR
Alle beboere skal gjøre seg kjent med rømningsveier, brannvarslingsanlegg og hvor branndetektor og
slokkeutstyr finnes i egen boenhet og i fellesareal. Detektorer i boenhetene må ikke demonteres eller
skrus på. Ved behov for tildekking av detektorer i forbindelse med oppussing etc. skal godkjente
oransje deksler brukes. Disse ligger ved hver brannsentral.

BRANNVARSLINGSANLEGG
Det er installert brannvarslingsanlegg som dekker hele sameiet, dvs. boenheter og fellesareal. Det er
ikke dirkete varsling til Brannvesenet ved eventuell brannalarm.
I Aslakveien 16A er brannalarmsentralen plassert i inngangspartiet rett innenfor hoveddøren.
I Aslakveien 16 B, C og D er brannalarmsentralen plassert i inngangspartiet ved oppgang C.
Det ligger brukerveiledning i plasthyllen rett ved siden av hver sentral. Alle beboere oppfordres til å
sette seg inn i disse.
Det er en branndetektor i hver leilighet samt detektorer i oppgangene og garasjeanlegg.
Detektorene er avanserte og registrerer både røyk, varme og kullos. Dette gjør at de raskt varsler
brann samtidig som uønskede alarmer er redusert.

RØYKVENTILASJON
Det er installert røykventilasjon øverst i oppgangene som aktiveres av brannvesenet i tilfelle brann.
Ventilasjonen skal hindre at trappeløpene fylles med røyk.

RØMNINSGSVEIER
Boenhetenes rømningsveier er vist med kart som er hengt opp i alle etasjer. Beboerne oppfordres til
å sette seg inn i disse. 16 A har rømningsveier via trappeløp på sørenden av bygget og via
utgangsdør. 16 B, C og D har rømningsveier via respektive utgangsdører. Alle inngangsdører skal
være selvlukkende. Rømningsveien skal alltid være ryddige og frie for hinder. Styret kontrollerer
jevnlig dette.

SLOKKEUTSTYR
Håndslokkere er utplassert i fellesareal og i samtlige boenheter. Det er beboers ansvar å påse at
slokkeutstyr i boenhetene er intakt mellom kontrollintervallene utført av leverandør. Slokkeutstyret
må plasseres mest mulig tilgjengelig i boenheten. Ved feil eller mangler på slokkeutstyret skal styret
varsles umiddelbart.

KONTROLL
Sameiet har avtale med leverandørene om årlig kontroll av anleggene. Dette innebærer
funksjonstest av brannsentralene og kontroll av detektorene i hver boenhet og i fellesarealene.
Samtidig blir alt håndslukkeutstyr kontrollert.
Styret vil jevnlig organisere brannøvelser.

