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Bytte brannslukningsapparat
Nå er de nye brannslukningsapparatene kommet
Ta med det gamle apparatet
til boden ved firemannsboligene tirsdag 15. eller
onsdag 16. mellom 19:00
og 20:00 for å bytte det ut
med et nytt.

Juni 2010

gjenstand, en gammel tannbørste el.l.,
noen meter tørkepapir og en avis til å
samle skitten på.
3.
I vifterommet innenfor loftsboden
(Mira-husene) på loftet (Solblom og
firemannsboligene 2.etg) skrur du ut de
fire skruene som fester viften i viftekassen
og løfter ut viften. Pass på skruer, skiver
og pakning! (I firemannsboligene 1.etg
sitter viften i avtrekket over komfyren).

Vannbordbeslagene
Arbeidet med å montere vannbrettbeslag
på husene starter i siste uke av juni og skal
avsluttes innen 19.juli. Blikkenslageren
regner med arbeidstid fra 08:00 til 20:00,
lørdag 08:00-16:00. Han vil forhøre seg
om det er barn som vil bli forstyrret ved
kveldsarbeid. Blikkenslageren stiller selv
med stige og sikringsutstyr, men trenger
av og til en kontakt så han får ladet opp
redskap. Vi håper alle stiller utekontakten
til disposisjon!

Rensing av avtrekksvifter

Skrap fettet forsiktig av .

4.
Med en bordkniv el.l skraper du
forsiktig ut blandingen av fett og støv
fra innsiden av viftebladene og fra andre
steder hvor det har samlet seg. Børst
gjerne over med en gammel tannbørste.
(Det er her avisen kommer godt med!)
5.
Inne i bunnen av viftekassen samler
det seg gjerne fett. Tørk det ut med et
tørkepapir. Det er ikke nødvendig at alt
er gullende rent, bare at avleiringene blir
gravet ut.

Vi har fått mange henvendelser som viser
at det er stort behov for veiledning om
rensing av avtrekksviften. Det gjøres slik:
1.
Slå av strømmen på viften ved å
koble ut sikringen for Kjøkken.

Dammen i bunnen er fett
som skal fjernes

6.
Se etter at pakningen ligger på plass
og skru fast viften i kassen.

De fire skruene sitter på den
runde platen

2.
Ta med en stjerneskrutrekker, en
bordkniv eller en annen ikke alt for spiss

7.
Koble inn kjøkkensikringen og viften
er i drift igjen.
Har du problem med dette, ta gjerne
kontakt med Anfinn . tlf 67050780 eller
97947690 Lykke til!

