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●

RØYKVARSLERE - BRANNSLUKNINGSAPPARATER
De nye røykvarslerne har batteri som varer ca. 10 år. Dette er de vi nå benytter i borettslaget. Når
disse begynner å pipe, må de byttes. Nye blir ved behov utlevert av vaktmester.
Sjekk også brannslukningsapparatet ved å snu det et par ganger i året, og sjekk at pilen på
manometeret står på grønt felt. Gjør den ikke det, kontakt vaktmester for å få byttet apparatet.

●

INNGANGSDØR TIL LEILIGHETEN
Mange har skiftet inngangsdør til leiligheten og tatt kostnaden selv. De gamle dørene er av dårlig
kvalitet når det gjelder dagens krav til både lydisolasjon og brannsikkerhet. Vi oppfordrer derfor
beboere som ennå ikke har skiftet dør, til å gjøre det nå. Ta kontakt med vaktmester så kan dere
bestille dør og innsetting der.

●

BRANNSIKKERHET – RØMNINGSVEIER
Ved brann i blokken skal følgende gjøres:

110

Varsle brannvesenet 

Bruk slukningsapparatet for å slukke brannen. Dersom det ikke er tilstrekkelig, bruk oppgangen som
rømningsvei hvis mulig. Dersom denne er sperret av brann eller er full av røyk, gå ut på balkong og
vent på hjelp til evakuering derfra.

Styret

●

BRUK AV KVARTALET TIL GRILLING OG SAMMENKOMSTER
Vi ser at kvartalene brukes til sammenkomster, kaffe og grilling. Dette er svært hyggelig. Vi ser også
at det er satt ut en del gamle stoler og bord som ikke blir fjernet etter bruk. Kvartalet skal ikke
brukes som oppsamlingsplass for stoler og bord som er utrangert fra balkonger etc.
Dersom du tar med stol ut, ta den med inn igjen etter bruk.

●

SKILT PÅ POSTKASSER OG RINGETABLÅ
Styret ser stadig at det ikke er skikkelig skiltet på postkasser og ringetablå. I dag er det satt opp
lapper med til dels dårlig lesbar kvalitet, og dette er ikke pent. Vi oppfordrer i første omgang til en
frivillig innsats på dette område for å få alle til å bestille skilt. Bestillingsliste kan fåes av vaktmester,
eller sendes på e-mail til styret: styret@ulvenborettslag.no Prisen på skilt for postkasse og ringetablå
er kr. 260,00

