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Varingskollen borettslag			

Brannvern
Vi fikk et innholdsrikt, morsomt og nyttig
brannvernkurs med branninspektør Halvor
Flenmoren og brannmester Karl Rune Rudolfsen den 13. september. Bare synd at ikke flere
av beboerne hadde anledning til å delta. Dere
gikk virkelig glipp av noe!
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samle familien og snakk om hva dere gjør,
hvem som tar pulverapparatet og hvor dere
møtes når dere er vel ute av huset.

Brannslukkere

Brannvern og sikkerhet
Første del av kurset var en gjennomgang av
brannvern og sikkerhet. Hva er det som redder liv? spurte Halvor Flenmoren. Svaret er
røykvarsleren. Det er den som vekker oss i en
brannsituasjon før røyken tar livet av oss. Derfor må vi passe på røykvarsleren. Sjekke om
den piper en gang i måneden og skifte batteri
en gang i året – første desember!

Lys
Hva gjør du vis du blir vekket av røykvarslerpip om natten og strømmen er gått? Jo, du
vekker høyt og tydelig de andre i huset, tar
lommelykten fra nattbordet og finner veien
til brannslukker og utgangsdør. Derfor: skaff
dere en livsforsikring med å ha en oppladbar lykt ved sengen som alltid er klar for en
katastrofesituasjon.
Hold brannøvelser hjemme
Men hvor går dere? Hold brannøvelse for å
trene inn gode rutiner. Trykk på røykvarsleren,

Pulverapparat er et sikkert utstyr som kan
slukke de fleste branner. Sjekk trykket på apparatet, snu det opp ned og hør etter om pulveret rasler inne i beholderen. Hvis ikke, må det
skiftes. . Problemet pulverapparat er at 6 kg
pulver er både dyrt og krevende å fjerne. Hvis
det for eksempel tar fyr i duken,
kan det være lurere å riste brusflasken og slukke med den!
Det er nå kommet en skumslukker
som brannvesenet anbefaler. Det
er en sprayboks som ikke koster
så meget.
En husbrannslange er lurt å installere, og med den kan man dessuten vanne blomsterkassene på verandaen,
og på den måten trene på bruk av slangen.
Slukking med CO2 er svært effektivt og gunstig, for da trenger en ikke samle opp pulver
eller tørke opp vann. Men CO2-apparatene er
dyre.
Kjøkkenvifte
Pass på å holde filteret rent! Det lar seg godt
vaske i oppvaskmaskin. Vask samtidig ut fett
som legger seg på innsiden av damphetten.
Husk også på å rense viften på loftet for fett
en gang i året. (Veiledning sto i Infoskriv 4
2010)
Til slutt: Borettslaget har ansvar for at det
finnes røykvarsler og pulverapparat i alle
boliger. Annet utstyr må en kjøpe selv. Brannvesenet selger skum-spaybokser og meget
mer. Husk Åpen dag på Brannvakta lørdag 24!

