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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
på rødt og hvitt felt og ved snuplassen for beboere
på grønt og blått felt. Du finner samme
informasjon på www.akebakkeskogen.no
Installasjon av seriekoblede røykvarslere er
avsluttet. Alle boenheter er nå utstyrt med både
røykvarsler og brannslukkeapparat. Røykvarsler og
brannslukker tilhører borettslaget, de må ikke
fjernes eller flyttes ut av leiligheten. Det er
beboerne sitt ansvar å passe på at utstyret ikke tar
skade f.eks. ved oppussing. Styret vil sørge for
regelmessig kontroll og vedlikehold. Meld ifra til
styret dersom noe ikke fungerer som forventet eller
dersom du tror det ikke fungerer.
Brannslukkeren bør oppbevares lett tilgjengelig,
det anbefales å ha den stående fritt en plass sentralt
i leiligheten eller på soverom. Dersom noen ikke
har fått ny brannslukker må dere gi beskjed.
Kontaktpersoner angående brannutstyr:
RØDT: Bjørg Thorvik Helgen (5A)
HVITT: Sidsel Vatne (49B)
GRØNT OG BLÅTT: Hanne Haugvaldstad (62A)

DUGNAD ondag 22. oktober kl. 17–20
Miljøutvalget arrangerer dugnad. Still opp å gjør
en innsats og bli kjent med naboene! Det blir enkel
servering ved oppstart.
Husk å beskjære egne busker og trær mot gate.
Hvis ikke blir dette utført i regi av styret!
Ny beplantning ved nr. 74 og 75 skal
vedlikeholdes av gartnere fra Hageform AS.

Kandidat til styreleder???
Nåværende styreleder var på valg på vår GF i mai,
men ingen kandidater meldte seg til valgkomiteen!
Dermed må vi nå arrangere en ekstraordinær
generalforsamling, og leie inn en ekstern styreleder
om ingen kandidater melder seg innen utgangen av
oktober. Ring til Erik på tlf. 920 22 486 og meld
din interesse!

30års jubileumsfesten 14.juni
var svært hyggelig og en stor suksess! Tusen takk
til arrangementskomiteen med Morten Alver i
spissen for en strålende bra fest ☺

Utbedring gate ved nr. 85-87 og P-plass
Det er innhentet tilbud fra tre anleggsgartnere om
utbedring av gate/drenering ved nr. 85-87 på Blått
felt og flomsikringstiltak /asfaltering ved
parkeringsplass ved Rødt felt. Anleggsgartner er
valgt, men det er dessverre ikke penger igjen på
budsjettet i 2014. Anleggsstart blir derfor
mars/april 2015.

Hilsen Styret
www.akebakkeskogen.no

Din leilighet er utstyrt med en seriekoblet røykvarsler. Dersom det utløses brannalarm i en leilighet, varsles
alle enheter i samme rekke.
Prøv å unngå falsk alarm grunnet røyk i leiligheten ved f.eks matlaging, peisfyring eller lignende. Du kan benytte deg av
hysjfunksjonen for å unngå feilalarm i hele husrekken:
a) Preventivt: Har du røyk i leiligheten, kan du gjøre dette før alarm utløses:
 hold inne testknapp til sirene høres
 slipp testknapp (du vil høre to korte pip, dioden dobbeltblinker)
 lufte ut røyken
b) Falsk alarm er utløst i din leilighet (gjentatte korte pip):
 Trykk kort på testknappen med en gang etter at alarmen er utløst hos deg. Du har 30 sekunder fra alarmen går hos deg
til den videreformidles til de øvrige leiligheter i samme rekke.
10 min etter du har benyttet deg av hysjfunksjonen vil varsleren i leiligheten din igjen være normalt følsom for røyk.
Røykvarsleren kan gi forskjellige lydsignaler:
 når det er din varsler som har reagert på røyk: GJENTATTE KORTE PIP
 når din varsler mottar brannvarsel fra en av naboene: ETT KORT PIP HVERT 5.SEK (forvarsel), ETTER 30
SEKUND 3 KORTE OG EN LANG PIPELYD SOM REPETERES (ordinær alarm).
 når batteri er tom: KORT PIP HVERT MINUTT

