BRANNVERN - KONTROLL OG SJEKKLISTE
Forskrifter om brannforebyggende tiltak og tilsyn gir styret ansvar for å informere om
deres plikter som andelseiere i forhold til brannsikkerhet. Vi ber alle om å lese og fylle ut
sjekkliste nedenfor. Disse sjekkpunktene er til hjelp slik at brannsikkerheten ivaretas av
alle i borettslaget.
Sjekklisten oppbevares i egen bolig som en huskelapp. Svarer du nei på noen spørsmål
betyr det at det er noe som andelseier av leiligheten må utbedre.

Generell sjekkliste/ huskeliste for brannsikkerhet:
Ja
Finnes det minimum 1 røykvarsler festet i taket pr. etasje, og har du
sjekket at de fungerer?
(Gjelder rekkehus).
Er røykvarslerne eldre enn 10 år? Da må de byttes ut.
(Gjelder rekkehus)
Husk årlig skifte av batterier. Har du gjort det i år?
Alle boenheter skal ha brannslukningsapparat.
Hvis du ikke har dette må du skaffe deg dette og ha det i leiligheten!
Er brannslukningsapparatet vedlikeholdt og kontrollert? (Se neste
side for tips om hvordan du kan gjøre dette selv)
Kan du bruke brannslukningsapparatet? Hvis ikke, gjør deg kjent
med dette. Tips nettside: http://www.hvordan.no/26937/hvordanslukke-en-brann
Brannfarlige væsker skal oppbevares forsvarlig.
Oppbevarer du brannfarlig væsker i boenheten din eller i boder
(f.eks. Bensin, rødsprit, whitesprit)?
Propan skal ikke oppbevares i kjeller. Tips til mer
informasjon: https://www.klikk.no/bolig/dette-kan-du-ikke-ha-ihuset-ditt-2254458
Husk å ha det ryddig i kjellerboden da oppbevaring av søppel og
skrot i kjellerbod kan være uheldig ved eventuelt branntilløp.
Det er ikke lov å oppbevare ting i fellesområdene på grunn av krav
til frie rømningsveier.
Ved eventuelt brann, trenger du assistanse for å komme deg
ut? Meld dette til styret, og avtal gjerne med en nabo.
Kjenner husstandens medlemmer til hva de skal gjøre dersom det
oppstår brann?
Gjør dere kjent med rømningsveier. Bor du i blokk må du gjøre deg
kjent med informasjon i inngangspartiet i blokkene.

Nei

Sjekkliste/huskeliste brannsikkerhet elektriske artikler
Ja
Er det mulig å låse sikringsskapet slik at barn ikke kommer inn?
Oppbevares det 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?
(kaffemaskin, vannkoker, hårføner, mobillader og lignende)
Skrur du av TV-apparatet med av/ på-knappen hver kveld?
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, slitte brytere og
stikkontakter, tørre og sprø ledninger. Ved feil, kontakt autorisert
elektroinstallatør.
Hender det du glemmer å slå av plata på komfyren? Hjelpemiddel
finnes. https://www.sikkerhverdag.no/brann/forebyggebrann/dette-bor-du-vite-omkomfyrvakt/
Bruker du vifteovner som permanent varmekilde?
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.
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? Rengjør du jevnlig
filteret i kjøkkenventilatoren din?

Nei

Kontroll av pulverslukker 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?


Kontroll utført dato _________ Signatur sameier: ________________________
Takk for at dere bidrar til et trygt og godt bomiljø!
Vennlig hilsen
Styret i Åssida Borettslag

