28. januar 2009

BEREDSKAPSPLAN

Nødtelefoner:
Brannvesen
Politi
Legevakt/sykehus

110
112
113

Vaktselskap:
Rørlegger:

22 97 10 70
23 08 41 41

Dersom man oppdager eller ser tegn på en ukontrollerbar brann:
- Varsle flest mulig beboere og ring brannvesen umiddelbart.
- Hvis mulig: forsøk å slukke eller hindre brann i å spre seg.
- Evakuere når situasjonen tilsier det.
- Lukk dører og vinduer på veien ut.
- Still opp på møteplass som er det nærmeste hjørnet av Vestkanttorget.
- Det er ikke tillatt å gå tilbake inn i bygget før brannvesenet tillater det.
- Personen med best kjennskap til situasjonen informerer brannvesenet når de
ankommer.
Merk:

En brann man slukker selv, kan blusse opp igjen slik at brannvesen bør tilkalles for etterslukning
og kontroll.

Brannutstyr:
- Alle leiligheter skal ha minst en brannvarsler og et brannslukningsapparat
hvor begge er av godkjent type og i god funksjonell stand.
- Alle leiligheter over 2. etasje skal i tillegg ha branntau som skal sikre en
alternativ rømningssvei via balkong/terrasse.
Vannlekkasjer:
- Dersom det oppdages vannlekkasjer som ikke kan stanses lokalt skal
hovedkran stenges umiddelbart til man får oversikt over situasjonen:
o Hovedkran befinner seg i garasjeanlegget (via kjellerutgangen): rett
frem til endevegg og deretter inn til venstre og hovedkran er bak
gitterdør i bakkant av garasjeplass nr. 3.
o Hovedkran er en grønn spakventil hvor håndtaket vris medurs for
stenging. Den er stengt når spak står vinkelrett på røret.
- Kontakt rørlegger selv dersom ingen i Styret er tilgjengelig.
- Dersom rød lampe lyser over berederromdør i kjeller er det indikasjon på
unormal vannstand i bassenget. Kontakt styret umiddelbart.
Merk:

Alle vannrør i de enkelte leiligheter skal ha stoppekran nærmest kildepkt. (vegg/tak/gulv).

Sikkerhet:
- Personer som det mistenkes ikke har berettiget opphold i bygget, skal
eskorteres ut dersom vedkommendes forklaring til sin tilstedeværelse er ikke
er rettmessig eller troverdig.
- Dersom vedkommende ikke forlater bygget av fri vilje skal Politi eller
vaktselskap tilkalles.
- Innbrudd, skadeverk eller mistenkelig adferd i eller omkring bygget skal
rapporteres til Styret.
Informasjon:
- Viktig informasjon til beboerne er forbeholdt tavle til høyre i oppgang.
- Sameiets nettsted: Informasjon, regler, vedtekter med mer.
- Sameiets nettadresse: www.tidemand40x42.no
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