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Informasjon til beboerne nr. 1 desember, 2014 

 
Samtale med nye kommunale beboere 
Undertegnede tok initiativ til å personlig ønske nye kommunale beboere velkommen til oss. Når dette 
skrives er èn slik velkomst utført i samarbeid med vaktmester og kommunens nye boliginspektør. Formålet 
er å kort informere om de regler som gjelder samt bistå der og da med praktiske problemløsninger. Jeg satt 
igjen med et godt inntrykk og håper vedkommende i mottaksenden også opplevde det slik. 
 
Ulykke i leilighet, en beboer brakk lårhalsen 
Da kan gode råd bli dyre. Vedkommende var alene. Problemet i dette tilfellet var at ambulansefolkene ikke 
kom inn i blokken. Vedkommende beboer kunne ikke låse dem inn. Han hadde imidlertid mobiltelefon 
tilgjengelig. I et slikt tilfelle må en ringe 113 og forklare problemet. En kan da be ambulansefolkene ringe på 
en hvilken som helst ringeklokke for så å forklare problemet til den en snakker med. En vil sikkert bli 
sluppet inn. Dernest kan en ringe brannvesenet som har innlåsingsmulighet. Det samme har NOKAS. 
Nummeret finner du nederst på dette arket. 
 
Branntips 
Styret minner om at det skal være et brannapparat i hver leilighet, samt et brannteppe. Apparatet skal være 
av typen 6kg med skum eller pulver. Sjekk at trykkmåleren viser grønt. I pulverapparat skal du høre at 
pulveret beveger seg når du snur apparatet opp-ned. Ikke luft ut røyk fra komfyr til gangen. I høyblokkene er 
det en følsom røyk- og brannvarsler som nå koples rett til brannvesenet. Dersom det er falsk alarm kan du 
måtte dekke det utrykning til falsk alarm koster. Vis spesiell årvåkenhet ved bruk av åpen ild. Aldri la 
stearinlys brenne når du ikke er tilstede. 
 
Er du bevegelseshemmet? 
Meld inn til vaktmester hvis du har behov for assistanse dersom blokken må evakueres. Dette gir du ham 
beskjed om så snart som mulig slik at en liste kan gjøres klar for brannvesenet dersom en alvorlig situasjon 
skulle oppstå.  Dersom det er meldt brann vil heisene i angjeldende  høyblokk stå.. 
 
 

 
 
 
 
 
Styret ønsker deg og dine en riktig god jul! 


