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Brannøvelsen
ble gjennomført som planlagt for høyblokkene den 22. kl. 18. Styret takker de som deltok, men
det var dessverre altfor få, kun 60 personer deltok i evakueringen. Branninspektør Ivar Mæland
ga deltakerne en god innføring i generelle tiltak for at du som beboer kan sikre leiligheten mot
brann. Det store diskusjonstemaet ser imidlertid ut til å bli i hvilken grad en liten brann skal
utløse en stor alarm som evakuerer blokka. Vi ønsker å presisere at det branntekniske utstyret
hos oss langt overgår det som det er krav til for eldre bebyggelse. Et varslingsanlegg i alle etasjer
vil bli meget kostbart, og styret ser nå på om det virkelig trengs basert på de få branner vi har
hatt. Disse har holdt seg innen leiligheten der det tok fyr, og spredde seg ikke. Basert på denne
historiske statistikk, så ser det nå ut til at vi ikke vil gå inn for å endre på varslingssystemet slik
vi har det i dag. Vår branntekniske rådgiver mener at det er tilfredsstillende kun å ha varsling til
brannvesenet for brann i kjeller hvor det er lov å oppbevare brannfarlige væsker i små mengder.
Som nevnt før, så har vi investert ca. kr. 300 000,- i nye vifter som trykksetter trapperommet slik
at dette får minimalt med røykinntrenging under en evakuering når heisene står. Ny forskning
viser at det kan oppstå flere skader og sogar også dødsfall ved å evakuere leiligheten fremfor å
bli der. Dersom du har kommentarer til dette, så ber vi deg ta kontakt med per.gram@c2i.net
Møtet i Storhaug Byhistoriske Forening
den 23. i Edlandshuset, var meget vellykket. Det var 65 til stede og ståplass! Som vertskap fikk vi
anledning til å fortelle hva vi mente om bebyggelsesplanen for Waisenhustomten. Vaktmester Arnt
Flønes gjorde en god innsats med å vise bilder og fortelle historier fra området fra de tidligste tider.
Allikevel, Plan 2266 var i vårt fokus. Det ble diskusjon, og en kan si at det var stor enighet om å
støtte opp om vårt syn og underskriftskampanje. Saken er i høyeste grad politisk, og må antakelig
uansett kampanje eller ikke, opp i Bystyret. Vi fikk også et vitnesbyrd fra en tidligere beboer på
Waisenhuset, og hans oppfatning var klar; riv alt. Vi nøyer oss med å få beholdt området i øst uten
bebyggelse og som friområde for kommende generasjoner. Vi viser i denne sammenheng til
levekårsundersøkelsen av 2008 samt kommunens egen statistikk som viser at Storhaug er dårligst
stillet av alle bydeler når det gjelder m2 grøntområde per innbygger. Som om det ikke er nok, så har
planleggerne også stjålet 8 meter bredde av akebakken til utvidelse av sykehjemmet! Det er
forstemmende at politikerne ikke velger å bygge i områder som er regulert for bebyggelse eller
næring fremfor å velge et grøntområde! Forstemmende! Sørg for å skrive deg på
underskriftsskjemaet eller benytt http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=2302 som du gjerne
kan sende til venner og kjente!
Møt også opp på informasjonsmøtet til kommunen den 1.10. kl 17 i Olav Kyrresgate 23. 1.
etasje, møterom D, Servicetorget.
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