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Generalforsamling er 27. Mai. kl 18:00.  

Hold av denne kvelden!  

Vi kommer med mer informasjon om møtested i 
neste Styret informerer. 

Frist for innsendelse av saker er 22. April. Styret 
møtes 24. April for gjennomgang av saker.  

 

Brannvern, montering av nye 
røykvarslere i alle leiligheter!!! 

Styret har undertegnet en avtale med Norsk 
Brannvern. Nå i mars/april vil alle leiligheter 
utstyres med seriekoblede røykvarslere og nye 
brannslukkeapparat. Alle beboere vil få infoskriv 
fra Norsk Brannvern med dato og tidspunkt for 
når montøren vil komme for å installere utstyret. 
Det er viktig at noen er hjemme og låser opp 
for montør til avtalt tid (alternativt gir en nøkkel 
til nabo). Norsk brannvern må inn i leilighetene og 
dersom de ikke få tilgang til avtalt tidspunkt og må 
komme tilbake senere, vil de ekstra kostnadene 
måtte belastes den enkelte beboer. 

Har du et gammelt brannslukkeapparat? Da 
kan du få byttet det mot et nytt et og borettslaget 
betaler for det. Vi har inngått avtale om 
«bytteservice». Norsk Brannvern vil ta imot ditt 
gamle brannslukkeapparat (pulver eller skum) og 
du vil få et apparat som har blitt overhalt og 
fungerer som et nytt. Dette sparer miljøet og du er 
da sikker på at apparatet fungerer som det skal. 
Alle vil få informasjon med dato/tidspunkt til 
«byttedagen» i posten. Alle beboere skal ha minst 
en trykkladet brannslukker (skum eller pulver) som 
er ny eller sjekket og godkjent i 2014. Er ditt 
pulver- eller skumapparat mer enn 5 år gammel, 
kan du gå ut ifra at den enten fungerer dårlig eller 
ikke i det hele tatt. Benytt deg av byttedagen!  

Har du ikke et slikt brannslukkeapparat fra 
før? Vi vet at noen fortsatt har en gammel 
brannslange fra 80-tallet. Disse fungerer 
sannsynligvis dårlig, fordi brannslanger fra denne 
tiden ikke er formstabile. Dette er ikke lengre 
godkjent brannslukkeutstyr. Alle som fortsatt ikke 

har byttet til håndslukkeapparat, vil få utdelt et 
apparat som har blitt overhalt og er sjekket og 
godkjent i 2014.  

Styret har i tillegg inngått en serviceavtale med 
Norsk Brannvern. Avtalen inkluderer årlig sjekk 
av vårt brannvarslingsanlegg, bytte av batterier, 
kontroll av slukkeutstyr og veiledning for alle 
beboere om hvordan røykvarsling og 
brannslukkeutstyret fungerer. Alle brannslukkere 
vil dessuten overhales regelmessig hvert 5 år. 

Norsk brannvern vil med andre ord i fremtiden 
sørge for at Akebakkeskogen til enhver tid har 

brannsikkerheten i orden  

 

KJØR SAKTE i Akebakkeskogen 

Det har i det siste skjedd flere hendelser i 
Akebakkeskogen bilveien som kunne fått alvorlige 
følger. Dessverre holder mange av bilistene og 
motorsyklistene alt for høyt fart i 
Akebakkeskogen. Styret oppfordrer derfor alle til å 
vise mer hensyn og kjøre langsomt opp og ned 
veien. Dette er et boligområde og det er ikke særlig 
hyggelig at noen lever ut «kjøregleden» der barn 
leker og folk går på tur! Det er heller ikke 
akseptabelt å benytte fortau for å passere møtende 
biler. Vær vennlig å ta det med ro FØR uhellet er 
ute. 

Merk av følgende datoer i kalenderen: 

23. April - Vårdugnad   

6. Mai - Sykkeldagen (mer info kommer!) 

27. Mai - Generalforsamling 

14. Juni - Akebakkeskogen blir 30 år! Jubiléet skal 
feires med mye moro og god mat  

Neste styremøter: 2. april, 24. april, 5. mai  
 

Hilsen Styret 
 

 

 


