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Informasjon til beboerne nr. 2, november 2016 
Den 1. søndag i advent...... 
ligger bak oss. Det er derfor betimelig å komme med noen tips når det gjelder brannsikring av 
leiligheten din: 

 Sjekk at brannslukkerens trykkmåler/manometer viser i det grønne feltet 
 Sjekk at pulveret i pulverapparatet ikke har stivnet til en klump i bunnen av apparatet 

ved å snu det opp ned et par ganger. Hører du ikke risling av pulver bør du bytte 
apparat. Skumapparat anbefales. Alle leiligheter skal ha en 6kg. brannslukker. 

 Sjekk at brannteppet er å finne på kjøkkenet. 
 Vurder komfyrvakt dersom det kan tenkes at du sovner fra eller glemmer komfyren. 
 Bruker du åpen ild/stearinlys må du være spesielt våken og følge med.  
 Ta en sjekk av røykvarsleren også. Vaktmester har sine egne rutiner for skifte av batteri, 

men sjekk allikevel. 
 
Melding fra brannvesenet: 
Brannvesenet har plukket ut Rosenliblokkene på årets aksjon boligbrann 6, 7 og 8 desember. Vi 
går først i høyblokkene så hvis det er mer tid igjen tar vi lavblokkene. I år kommer vi til å gå på 
dagtid. 
Infoskriv vil bli hengt opp.samt at du finner det på baksiden her. Styret er glade for at 
høyblokkene er utpekt som særlig interessante objekter i Stavanger. 
 
Glattå - Føre var 
Hver vinter er det en kortere eller lengre periode med glatt føre. Hos oss strør- og salter vi så 
godt vi kan, men du må selv sørge for å ta noen forholdsregler. Den enkleste er å være godt 
skodd når du går ut og det er glatt. Opplever du områder på vår tomt hvor det kunne vært bedre 
strødd, gir du beskjed til vaktmester. 
 
Parkeringen 
Takk for godt samarbeid når det har vært arbeid på den store parkeringsplassen. Det har tatt 
lengre tid enn planlagt fordi det dukket opp større skader på asfalten og kantsteiner etter hvert 
som arbeidet skred frem. Nye trær er plantet og det hele vil bli mye finere når våren er her. 
 
Ikke slipp inn fremmede 
Igjen hører vi om personer som låser opp med dørtelefonen uten at personen de slipper inn har 
identifisert seg. Slipp aldri inn personer du ikke kjenner; reparatører, håndverkere, selgere o.l. 
Henvis disse til vaktmester. Ser du at ytterdøren står på gløtt uten at det henger beskjed om 
årsaken, lukk døren. 
 
Sjakk er i skuddet 
Dersom noen tar initiativ til å starte opp med sjakkundervisning/kursing hos oss for alle aldre, 
ber vi deg ta kontakt med oss for evt. å starte opp i kjelleren på Edlandshuset.  
Andre aktiviteter kan også vurderes. 
 
Julebingo 
Vi slår et slag for bingoen søndag den 4. kl 17 i Edlandshuset. Vel møtt! 
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Aksjon boligbrann er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige.  

Aksjonen innledes med Røykvarslerens dag 1. desember og fortsetter med en 
landsomfattende boligkontroll i perioden 6. - 8. desember. Målet for Aksjon boligbrann er å 
sette et massivt søkelys på brannsikkerhet i private hjem.  

Det er ikke tilfeldig at dette skjer i desember, som normalt er årets verste brannmåned. Da ser 
vi ofte en økning i antall boligbranner. 

I anledning årets Aksjon boligbrann ønsker Rogaland brann og redning IKS å tilby en enkel og 
uforpliktende boligkontroll. Våre folk vil være ute i perioden 6. - 8. desember. Dette er et 
frivillig tilbud, og i en travel hverdag skjønner vi om folk ikke er hjemme når vi kommer rundt. 
Vi kan heller ikke garantere at vi rekker å besøke alle. 

Under besøkene vil vi gå gjennom en enkel sjekkliste, og gi informasjon og veiledning om 
blant annet: 

 Varsling 
 Slokkeutstyr 
 Rømningsforhold 
 Elektriske apparater og anlegg 
 Ildsteder og skorstein 

 
Representanter fra Rogaland brann og redning vil legitimere seg ved besøk. 

Vennlig hilsen Rogaland brann og redning. 

Med ønsker om en fredfull og brannsikker jul! 
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