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Brannvern i Akebakkeskogen
Det finnes mange ulike årsaker til brann. Med
enkle tiltak kan vi hindre at potensielle brannfarer
utløser brann og setter liv, helse og verdier i fare.
Brannvern har to grunnleggende formål:
1. Hindre brann
2. Redde liv og verdier hvis ulykken først er ute
Taksikringer og feiing av piper
Som noen kanskje har merket har pipene våre ikke
blitt feid siden 2004. For å hindre pipebrann er det
viktig med regelmessig feiing av piper og
tømming av pipebunn. Vi fikk besøk av feiere fra
Brann og redningsetaten 18. og 19.oktober. Alle
som har registrert sitt ildsted hadde fått varsel i
posten. Vi venter nå på en tilbakemelding fra
Brann- og redningsetaten om pipenes tilstand,
eventuelle feil og om det er behov for å få feid de
pipene der det ikke er registrert ildsted. Tidligere i
høst fikk mange av takene installert flere taktrinn
og stigesikringer i takrennene for å imøtekomme
kravene til Brann- og redningsetaten om sikker
adkomst til pipene. Dette var en mangel som ble
påpekt under et tidligere tilsyn med Brann- og
redningsetaten.

Internkontroll for helse miljø og sikkerhet
(HMS) – fyll ut skjemaet, vinn 300kr gavekort!
Vedlagte skjema for internkontroll skal fylles ut og
sendes snarest i retur til styreleder (Erik Sundheim
81B, blått felt).
Samme skjema ligger også elektronisk på vår
hjemmeside www.akebakkeskogen.no/ik.doc og
kan sendes på e-post til erik69@gmail.com.
Informasjonen vi får tilbake fra dere bruker vi for å
gjøre Akebakkeskogen til et enda tryggere sted å
bo.
Du kan vinne ett av to gavekort á 300kr fra
Storo Storsenter hvis du svarer innen 12. nov!
Brannstiger
I fjor fikk vi installert brannstiger i alle leiligheter
med balkong i 3.etage. Hvert år må disse stigene
testes av alle beboerne.
Slik sjekker du din rømningsvei over brannstige:
Trekk ut splinten og fold ut stigen, sjekk om stigen
kan foldes helt ut og om du har fri tilgang til stigen.
Ingen gjenstander skal kunne forhindre at du kan ta
i bruk brannstigen i en nødssituasjon. Det er viktig å
tenke gjennom hvordan du kan evakuere deg selv
og familien ved bruk av brannstigen i en eventuell
nødssituasjon.
Utvidelse av gangvei og ny støttemur på blått
Øverst på blått felt foregår det arbeider med
utvidelse av gangveien og bygging av en ny
støttemur slik at det blir mulig å få måket snø med
traktor. Samtidig utbedres det dreneringen som skal
forebygge ansamling av vann og danning av en
isbane i gangveien om vinteren.

Branninstruks
På baksiden finner du en branninstruks som skal
hjelpe deg i en nødssituasjon. Det beste er å henge
den opp synlig. Som alternativ kan den festes bak
døren i sikringsskapet eller bak en dør i kjøkkenet.
Oppmøtested ved brann er ballbanen for beboere
ved rødt og hvitt felt og ved snuplassen for
beboere ved grønt og blått felt.

Husk å bytte batteri i røykvarsler 1. desember!

Styremøter
Vi har styremøter hver måned. Neste styremøter er 13.
nov. og 4.des.
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