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Rundskriv nr. 1/2010 fra Styret 
 
Årsmøtet 2010 
Årsmøtet 2010 blir avholdt onsdag 14/4 kl. 18:00 på Strinda videregående skole. 
Saker til årsmøtet må være innlevert til Styret senest 1/3. 
 
Brannalarm 
Brannalarmen ble utløst 2/2 kl. 21:34.  
Årsaken var en bil som fikk røykutvikling på grunn av overopphetet olje. Dette skjedde 
akkurat når den kom inn i p-kjelleren.  
Brannalarmen ble utløst, men det var aldri noe fare på ferde. 
Brannmannskapet som ankom ble nok en gang meget positivt overrasket over hvor godt 
organisert evakueringen hos oss er. Dette var et mannskap som ikke har vært på utrykningen 
hos oss før, og de kunne fortelle at de ikke har opplevd så god organisering andre plasser. 
Viktig å informere Sameiet om dette, men vi kan helt sikker bli enda bedre. 
Styreleder har noen tanker om noen situasjoner som han opplevde i løpet av evakueringen, 
som han ønsker å dele med alle. 

- En beboer stopper brannvernslederen med rød vest, i dette tilfellet styrelederen, mens 
folket samles i gangen og sier: Dette er sikkert en øvelse, ikke sant? Så jeg tok ikke på 
meg ytterklær! Må jeg gå ut? 
En brannalarm er aldri en øvelse. Vi skal ALLTID agere som at dette er alvorlig og 
trekke ut og bort fra hovedinngangen. Bruk den lille ekstra tiden det tar (hvis tiden 
tillater det) å ta på seg klær etter været. I dette tilfellet var det 10 minusgrader ute. 

- Men når det er avklart at det ikke er brann, da trenger vi vel ikke å gå ut? 
Det er ALLTID en grunn til at en brannmelder utløses. Brannvernleder/Styret har ikke 
nødvendig kompetanse til å gjøre en endelig konklusjon og avblåse en brannalarm. 
Hva hvis vi gjør en feilvurdering? 

- Kan dere ikke slå av alarmen når det er avklart at det ikke er brann? 
Etter at vi fikk direktevarsling til brannvesenet skal dem gjøre de nødvendige 
observasjonene og så slå av alarmen og tilbakestille anlegget til normal drift.  
Har full forståelse for ubehageligheten med denne lyden, men dette er i henhold til 
rutinene. 

 
Styret ønsker nok en gang å minne om noen enkle regler som vi har nevnt tidligere: 

- Ved brannalarm, forlat leiligheten, (tenk uteklær) bruk rømningsveier. 
- IKKE bruk heisen. 
- Trekk ut og bort fra hovedinngangen.  

 
 

	  
Vennlig hilsen 

Styret 


