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BRANNVERN 
 
Våren 2013 gjennomførte Norsk Brannvern en gjennomgang av boligene 

våre.  Rapporten påpeker en del mangler som anbefales utbedret.  
 

Styret føler ansvar for å rette opp dette og pålegger i henhold til 
brannforskrift alle boenheter å ha minimum 1 optisk røykvarsler og 1 stk. 

6 liters skumapparat. Et skumapparat skaper langt færre sekundære 

skader enn pulverapparat og er lettere anvendelig enn brannslange.  
 

Pris for skumapparat er kr. 598 
Pris for optisk røykvarsler er kr. 198 

 
Styret vil gjøre en felles bestilling av utstyret og prisen blir lagt til husleia.  

 
Hvis det er noen som ønsker å kjøpe dette selv, ber vi dere melde fra til 

Terje Wiik innen 14.2.14. Mail adr: terje.wiik@getmail.no. De vi ikke hører 
fra blir inkludert i felles bestilling.  

 
Hvordan se forskjell på en ionisk og optisk røykvarsel? Ta varsleren ned 

fra taket, snu den rundt og se på etiketten bak. Finner du ikke merket for 
radioaktivt innhold bak på røykvarsleren er varsleren din optisk. 

 

Er du usikker på om ditt utstyr er for gammelt kan du spørre Terje Wiik 
som har oversikt over alle boenheter som ble besøkt. 

 
 

KOMPRIMATORBIL/SØPPELRUTINER 
 
Styret har bestilt komprimatorbil til torsdag 30 januar kl 19.00.  Den 

starter i Sandbekkfaret 26 og kjører runden slik den har gjort før. Styret 
minner om at spesialavfall, som maling, dekk og EE-avfall (utstyr som går 

på strøm) ikke kan leveres her. 
 

Styret minner om at de som vil benytte seg av tilbudet med 
komprimatorbil må selv sørge for at dette blir kastet opp i bilen. Det er 

ikke sjåføren eller styrets oppgave. 
 

Vi minner om at søppelhusa ikke er lagringsplass for større ting som 

møbler m.m. Det er kun husholdningsavfall og papir/papp som kastes her. 
Av hensyn til dine naboer og kapasitet i containere er det viktig at all papp 

brettes.  
 

Kurland, 19 januar 2014, styret 
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