KONTROLL BRANNVERN
Vi minner alle beboere om at tiden er inne for kontroll av varsleutstyr i alle hjemmene.
Brannvernloven § 6, Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, gir styret ansvar for å informere
om eierens plikter i forhold til brannsikkerhet, og styret ber alle om å gjennomgå sjekkpunktene og
informasjonen nedenfor for å sikre at viktige punkter angående brannvern er ivaretatt.
Skjema oppbevares i egen bolig, og er til hjelp for deg som en huskelapp.
Generell sjekkliste/huskeliste for brannsikkerhet
JA

NEI

Har du en røykvarsler (minimum 1 stk) og har du sjekket at disse fungerer?
Er røykvarslerne eldre enn 10 år?
- Røykvarslere som er eldre enn 10 år skal byttes ut.
Henger røykvarslerne i taket?
Har du skiftet batteri i røykvarslerne?
- 1. desember er røykvarslerens dag. Husk årlig skifte av batteri.
- Trenger du hjelp til å skifte batteri, prøv å få hjelp av nabo eller meld fra til styret.
Kan du høre røykvarsleren i soverommet med døren lukket?
Har din leilighet brannslukningsapparat?
- Har du ikke brannslukningsapparat må du skaffe deg dette.
Har du vedlikeholdt og kontrollert brannslukkingsapparatet?
Oppbevarer du brannfarlige væsker i kjellerboder, (f.eks. propan, bensin)?
- Brannfarlige væsker skal oppbevares forsvarlig og ikke i kjellerboder.
Ved eventuelt brann, trenger du assistanse for å komme deg ut?
- Meld dette til en nabo hvis du ønsker at noen skal vite om dette.
Kjenner dere til hva dere skal gjøre dersom det oppstår brann?
- Snakk om dette i familien, og gjør dere kjent med rømningsveier.

Tips av nettside for bruk av brannslukkingsapparat:
http://www.hvordan.no/26937/hvordan-slukke-en-brann
Tips til mer informasjon om brannfarlige væsker:
https://www.klikk.no/bolig/dette-kan-du-ikke-ha-i-huset-ditt-2254458
Nettside med digital brosjyre om brannvern på mange språk:
https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-pa-mange-sprak/

Påminnelse: Det er ikke lov å oppbevare ting i fellesområdene på grunn av krav til frie rømningsveier.

Sjekkliste/huskeliste brannsikkerhet elektriske artikler
JA
Kan du låse sikringsskapet slik at uvedkommende ikke kan åpne det?
- Skapet skal være låst. Kjøp nøkkel eller sett skapet i stand for å få låst.
Oppbevarer du ting i sikringsskapet som ikke har noe der å gjøre?
Er sikringselementene unormalt varme?
- I så fall kontakt en autorisert elektroinstallatør.
Trekker du ut støpslet i forbruksapparatene dine etter bruk?
- (kaffetrakter, mobillader og lignende)
Slår du av TV-apparatet med av/på-knappen hver kveld?
- De nyeste tv har ikke av/på knapp.
Trekker du ut strømledninger i TV og PC når du reiser på̊ ferie?
- på grunn av tordenvær og fare for overspenning
Etterser du det elektriske ledningsopplegget med jevne mellomrom?
- Kjenn etter om noe er unormalt varmt, om det er slitte brytere og stikkontakter,
tørre og sprø ledninger.
- Ved feil, kontakt autorisert elektroinstallatør.
Bruker du i perioder vifteovner?
- En vifteovn skal bare brukes under tilsyn. Når den brukes, skal den stå stødig og ikke
plasseres nær brennbare ting. Filteret må renses regelmessig for støv.
Hender det du glemmer å slå av plata på komfyren?
- Hjelpemiddel finnes. https://www.sikkerhverdag.no/brann/forebygge-brann/dettebor-du-vite-om-komfyrvakt/
Bruker du sterkere lyspærer i lampene enn de er beregnet for?
Bruker du skjøteledninger til annet enn lamper?
Renser du jevnlig lofilteret i tørketrommelen din?
Skifter du jevnlig kullfilter i kjøkkenventilatoren din?
Lader du el-sykkel eller sparkesykkel i leiligheten din?
- Husk å alltid være tilstede og våken når du lader.

Kontroll av pulverslokker består av følgende:
✓ Står manometernålen på grønt?
✓ Er splinten på plass?
✓ Pulverslokkeren snues på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne
høre/føle at pulveret er løst/flyktig.
✓ Er slokkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
✓ Er slokkerens bruksanvisning leselig?
✓ Er det etterfylt ved bruk?
Takk for at dere bidrar til et trygt og godt bomiljø!
Vennlig hilsen
Styret i Bratlikollen Boligsameie

NEI

