Brannsikkerhet - Sjekkliste for boligen
Som boligeier er du ansvarlig for brannsikkerheten i leiligheten. Ved
jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen. Vi
har utarbeidet et enkelt skjema for egenkontroll:
Hver dag før du legger deg:
- Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av.
- Sjekk at øvrige apparater og belysning som ikke trenger å stå på, er slått av.
- Sjekk at ingen ovner, transformatorer eller ladere er tildekket.
- Sjekk at levende lys er slukket.
Hvert kvartal:
- Sjekk at trykkmåleren på brannslukningsapparatet peker på det grønne feltet.
- Sjekk at slangen til brannslukningsapparatet er hel og plombering/sikring er intakt.
- Rengjør kjøkkenviften for brannfarlig fett.
Hvert halvår:
- Test røykvarsleren ved å bruke testknappen.
- Gjennomgå en brannøvelse for hele familien.
- Undersøk om det er svimerker eller sterk varmegang i sikringsskapet.
- Stram til eventuelle skrusikringer i sikringsskapet.
Hvert år:
- Bytt batteri i røykvarsleren. Du får batteri i din postkasse i 1. desember.
- Test jordfeilbryteren i sikringsskapet.
- Fjern støv fra røykvarslere med en støvsuger.
- Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og annet elektrisk utstyr.
Hvert femte år:
- Få en godkjent el-installatør til å gjennomføre en el-sjekk i leiligheten.
- Brannslukningsapparatet blir kontrollert av Brannvern Øst.
Hvert tiende år:
- Skift ut røykvarslere med nye.
HUSK å sjekke utløpsdato på baksiden av røykvarsleren.
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Brannsikkerhet
Som ledd i gjennomføringen av brann-året 2018 har styret utarbeidet
en sjekkliste for brannsikkerhet i din leilighet.
Brannsikkerheten i leiligheten er ditt eget ansvar.
Sjekklisten følger vedlagt. Ta vare på sjekklisten og BRUK DEN!

Du vil få utlevert en boks med slukkeskum som du bør ha lett
tilgjengelig. Boksen er enkel å håndtere og vi anbefaler at du har den
på kjøkkenet.
Boksen blir satt på utsiden av din entredør mandag den 10.09.18.

Svar leveres til tillitsvalgt innen mandag 17.09.18.
Navn:____________________________________
Adresse:__________________________________
Telf.nr:___________________________________

Jeg har mottatt og lest sjekkliste for brannsikkerhet
Jeg har mottatt boks med slukkerskum.
Boksen følger leiligheten sammen med brannslukningsapparat og flagg.
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