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Brannsikkerhet i høyblokkene
Bildene fra London er skremmende. Kan det skje hos oss? Svaret er nei. Vi har hatt tre branner som alle har
vært avgrenset til én leilighet, brannen har ikke spredd seg. Av Londonbildene så vi at brannen spredde seg
via fasaden. Det kan ikke skje hos oss. Husk også at i England brukes gass til oppvarming og koking.
Vi vet at stigebilen til brannvesenet, også kalt Simon Snorkel, ikke når høyere enn 10. etasje. Derfor har
styret hatt fokus på brannsikkerhet og følgende tiltak er iverksatt:
Dersom en røykvarsler i hvilken som helst etasje går av, blir brannvesenet varslet automatisk. Ved ankomst
åpner de et skap hvor de finner bryter til vifter som trykksetter rømningsveien, altså trapperommet slik at
ikke røyk skal trenge inn. De finner også en liste med beboere som trenger assistanse for å komme ut av
leiligheten. Åpner du døren til gangen og ser at det er røyk der, anbefales du å bli i leiligheten. Hver
leilighet er en branncelle hvor du skal være trygg i minimum 30 minutter.
Ditt ansvar:
 Påse at luken på terrassen lar seg åpne.
 Les plakaten vedr. rømning i gangen. Ikke bruk heisen.
 Sjekk brannslukkeren. Alle leiligheter skal ha skum- eller pulverapparat på 6kg. Dette skal
vedlikeholdes av deg.
 Alle leiligheter skal ha brannteppe.

Anonyme lapper på oppslagstavler
Anonyme lapper gjelder ikke. Vi tillater ikke anonyme oppslag av noen art.

Vaskeplassen
Styret ber om at støy fra vaskeplass begrenses til de regler som gjelder for støy generelt hos oss. For søndag
skal du holde deg til de reglene som gjelder for lørdag.

Reptiler …
… er forbudt hos oss. Det vil fremkomme i reviderte ordensregler som du finner på rosenli.no

Lader for hybridbil stjålet
En alvorlig vekker for alle med slik lader Styret anbefaler å sikre den på dertil egnet måte. Anmeldt til
politiet.

Blomster er stjålet utenfor Digranesveien 25
Forholdet anmeldes.

Fugleskremslene
Vi vil sette opp tråder på takkanten i løpet av vinteren.

Styret tar avbrekk
Neste styremøte blir i august. Vi bruker vikar for Arnt i fem uker i sommer. Han vil være tilgjengelig på
vaktmesters telefon. Husk også telefonnummeret til Nokas.
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