ÅRVOLL VEST BORETTSLAG A/L
INFORMASJON

OPPSAMLING
Kontroll av brannvernutstyr i boligene
Viktig informasjon bolig må være tilgjengelig.

Styret har som en del av HMS-arbeidet besluttet å gjennomføre kontroll av røykvarslere og
slukkeutstyr i boligene i Årvoll Vest Borettslag.
Alle skal i utgangspunktet ha husbrannslange montert i kjøkkenbenk eller bad. Denne blir
funksjonstestet. Husk å rydde ut av kjøkkenskapet slik at slangen er lett tilgjengelig.
Har du ikke slange sett frem pulverapparatet for kontroll.

Husbrannslange funksjonstestes.
Røykvarslere får nye batterier og funksjonstestes.
Informasjon om bruk av slange og røykvarsler gis alle beboere som er hjemme.

Se baksiden av arket for tider og kontaktinformasjon

Beboere må gjøre leiligheten tilgjengelig i oppgitt tidsrom. Dette kan gjøres ved være tilstede under
kontroll. Nøkkel kan leveres til montør kl 07.50 utenfor Bård Skolemester vei 2, nøkkel må leveres i
konvolutt merket med navn, etg og oppgang. Nøkkel legges i postkasse etter kontroll. Pass derfor på at
nøkkel passer i sprekken på postkasse.
Dersom du ikke selv er hjemme husk å skru av eventuell boligalarm og lås inn husdyr på soverommet.
Trygg og Sikker tar ikke ansvar for eventuelle alarmuttrykninger eller husdyr som løper ut av leiligheten
når inngangsdøren åpnes.
Gi beskjed til Trygg og Sikker ved ketil@tryggogsikker.no dersom du er på reise eller ikke har mulighet
til å låne ut nøkkel til nabo eller montør. Beskjed må gis senest fredag 18.01 kl 08.00. E post leses ikke i
helgen eller på kvelder.
Spørsmål til arbeidet som skal utføres kan rettes til Ketil Branting i Trygg og Sikker AS tlf 22 110 110
eller e-post ketil@tryggogsikker.no alternativt til styret.

BRANNKONTROLL I BOLIGER MANDAG 21.01.019
Kl 08.00 – 12.00

Kontrollen gjelder de 41 boligene som ikke var tilgjengelige for kontroll i November 2018
Kontrollen starter kl 08.00 i BS 2 forsetter gjennom alle oppgangene i BS før vi starter på
Øyvinds vei. Vi kan være ferdig før kl 12.00.
Vi henstiller beboere til å være tilstede i hele det oppgitte tidsrommet for kontroll
Mange leiligheter skal kontrolleres og det må jobbes effektivt, det er derfor ikke anledning
til å «bestille time» håper på forståelse for dette.
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