Slettheitoppen Borettslag – Branninstruks, oppdatert november 2020

BRANNINSTRUKS
Slettheiveien 53

REDDE:

Evakuere bygningen via trapper/lufteveranda. Barn og
eldre/uføre hjelpes ut.
Ikke bruk heisene, kun trapp.

VARSLE:

Oppdages brann eller røyk så skal brannvesenet varsles
uten opphold. Slå alarm og varsle nærmeste naboer ved å
banke og ringe på dørene. Varsle resten av beboerne gjennom
calling systemet ved inngangspartiet. Oppgi hvilken leilighet
det brenner i.

Ring brannvesenet på tlf. 110.
Oppgi korrekt adresse: Slettheiveien 53.

SLOKKE:

Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med
tilgjengelig slokkeutstyr. Utsett aldri deg selv eller andre for
fare, evakuer om brannen er for stor.

RØMME:

Oppmøtested ved brann er:
Nedre parkeringsplass mot blokk 49.

Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks er det særlig viktig at
dører til det rom hvor det brenner, samt korridorskiller og trapperomsdører
holdes lukket for å hindre spredning. Første person ut stanser heisene ved å
trykke inn knappen i de røde boksene lokalisert på hver heis i utgangen.
Dersom det er brann og/eller røyk i trapperom som forhindrer rømningsvei,
returnerer du til leiligheten og varsler brannvesenet om hvor du befinner deg.
Bruk aldri heisene ved brann.
Gjør deg kjent med:

- Rømningsveier og oppmøteplass.
- Hvor slokkingsutstyr er plassert.
- Hvordan slokkeutstyret skal brukes.

Rømningsveier, nødutganger og trapperom skal alltid holdes frie for personlige
eiendeler som kan være til hinder for rask evakuering. Branndørene skal alltid
holdes lukket.
Gi alle i din leilighet beskjed om hvordan de skal opptre ved brann.
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BRANNINSTRUKS
Slettheiveien 49

REDDE:

Evakuere bygningen via trapper/lufteveranda. Barn og
eldre/uføre hjelpes ut.
Ikke bruk heisene, kun trapp.

VARSLE:

Oppdages brann eller røyk så skal brannvesenet varsles
uten opphold. Slå alarm og varsle nærmeste naboer ved å
banke og ringe på dørene. Varsle resten av beboerne gjennom
calling systemet ved inngangspartiet. Oppgi hvilken leilighet
det brenner i.

Ring brannvesenet på tlf. 110.
Oppgi korrekt adresse: Slettheiveien 49.

SLOKKE:

Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med
tilgjengelig slokkeutstyr. Utsett aldri deg selv eller andre for
fare, evakuer om brannen er for stor.

RØMME:

Oppmøtested ved brann er:
Garasjeanlegget på nedsiden av blokka.

Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks er det særlig viktig at
dører til det rom hvor det brenner, samt korridorskiller og trapperomsdører
holdes lukket for å hindre spredning. Første person ut stanser heisene ved å
trykke inn knappen i de røde boksene lokalisert på hver heis i utgangen.
Dersom det er brann og/eller røyk i trapperom som forhindrer rømningsvei,
returnerer du til leiligheten og varsler brannvesenet om hvor du befinner deg.
Bruk aldri heisene ved brann.
Gjør deg kjent med:

- Rømningsveier og oppmøteplass.
- Hvor slokkingsutstyr er plassert.
- Hvordan slokkeutstyret skal brukes.

Rømningsveier, nødutganger og trapperom skal alltid holdes frie for personlige
eiendeler som kan være til hinder for rask evakuering. Branndørene skal alltid
holdes lukket.
Gi alle i din leilighet beskjed om hvordan de skal opptre ved brann.
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BRANNINSTRUKS
Slettheiveien 45

REDDE:

Evakuere bygningen via trapper/lufteveranda. Barn og
eldre/uføre hjelpes ut.
Ikke bruk heisene, kun trapp.

VARSLE:

Oppdages brann eller røyk så skal brannvesenet varsles
uten opphold. Slå alarm og varsle nærmeste naboer ved å
banke og ringe på dørene. Varsle resten av beboerne gjennom
calling systemet ved inngangspartiet. Oppgi hvilken leilighet
det brenner i.

Ring brannvesenet på tlf. 110.
Oppgi korrekt adresse: Slettheiveien 45.

SLOKKE:

Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med
tilgjengelig slokkeutstyr. Utsett aldri deg selv eller andre for
fare, evakuer om brannen er for stor.

RØMME:

Oppmøtested ved brann er:
Parkeringsplassen mellom blokk 45 og 41.

Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks er det særlig viktig at
dører til det rom hvor det brenner, samt korridorskiller og trapperomsdører
holdes lukket for å hindre spredning. Første person ut stanser heisene ved å
trykke inn knappen i de røde boksene lokalisert på hver heis i utgangen.
Dersom det er brann og/eller røyk i trapperom som forhindrer rømningsvei,
returnerer du til leiligheten og varsler brannvesenet om hvor du befinner deg.
Bruk aldri heisene ved brann.
Gjør deg kjent med:

- Rømningsveier og oppmøteplass.
- Hvor slokkingsutstyr er plassert.
- Hvordan slokkeutstyret skal brukes.

Rømningsveier, nødutganger og trapperom skal alltid holdes frie for personlige
eiendeler som kan være til hinder for rask evakuering. Branndørene skal alltid
holdes lukket.
Gi alle i din leilighet beskjed om hvordan de skal opptre ved brann.
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BRANNINSTRUKS
Slettheiveien 41

REDDE:

Evakuere bygningen via trapper/lufteveranda. Barn og
eldre/uføre hjelpes ut.
Ikke bruk heisene, kun trapp.

VARSLE:

Oppdages brann eller røyk så skal brannvesenet varsles
uten opphold. Slå alarm og varsle nærmeste naboer ved å
banke og ringe på dørene. Varsle resten av beboerne gjennom
calling systemet ved inngangspartiet. Oppgi hvilken leilighet
det brenner i.

Ring brannvesenet på tlf. 110.
Oppgi korrekt adresse: Slettheiveien 41.

SLOKKE:

Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med
tilgjengelig slokkeutstyr. Utsett aldri deg selv eller andre for
fare, evakuer om brannen er for stor.

RØMME:

Oppmøtested ved brann er:
Parkeringsplassen mellom blokk 45 og 41.

Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks er det særlig viktig at
dører til det rom hvor det brenner, samt korridorskiller og trapperomsdører
holdes lukket for å hindre spredning. Første person ut stanser heisene ved å
trykke inn knappen i de røde boksene lokalisert på hver heis i utgangen.
Dersom det er brann og/eller røyk i trapperom som forhindrer rømningsvei,
returnerer du til leiligheten og varsler brannvesenet om hvor du befinner deg.
Bruk aldri heisene ved brann.
Gjør deg kjent med:

- Rømningsveier og oppmøteplass.
- Hvor slokkingsutstyr er plassert.
- Hvordan slokkeutstyret skal brukes.

Rømningsveier, nødutganger og trapperom skal alltid holdes frie for personlige
eiendeler som kan være til hinder for rask evakuering. Branndørene skal alltid
holdes lukket.
Gi alle i din leilighet beskjed om hvordan de skal opptre ved brann.
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BRANNINSTRUKS
Slettheiveien 37

REDDE:

Evakuere bygningen via trapper/lufteveranda. Barn og
eldre/uføre hjelpes ut.
Ikke bruk heisene, kun trapp.

VARSLE:

Oppdages brann eller røyk så skal brannvesenet varsles
uten opphold. Slå alarm og varsle nærmeste naboer ved å
banke og ringe på dørene. Varsle resten av beboerne gjennom
calling systemet ved inngangspartiet. Oppgi hvilken leilighet
det brenner i.

Ring brannvesenet på tlf. 110.
Oppgi korrekt adresse: Slettheiveien 37.

SLOKKE:

Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med
tilgjengelig slokkeutstyr. Utsett aldri deg selv eller andre for
fare, evakuer om brannen er for stor.

RØMME:

Oppmøtested ved brann er:
Nederst på parkeringsplassen foran blokka.

Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks er det særlig viktig at
dører til det rom hvor det brenner, samt korridorskiller og trapperomsdører
holdes lukket for å hindre spredning. Første person ut stanser heisene ved å
trykke inn knappen i de røde boksene lokalisert på hver heis i utgangen.
Dersom det er brann og/eller røyk i trapperom som forhindrer rømningsvei,
returnerer du til leiligheten og varsler brannvesenet om hvor du befinner deg.
Bruk aldri heisene ved brann.
Gjør deg kjent med:

- Rømningsveier og oppmøteplass.
- Hvor slokkingsutstyr er plassert.
- Hvordan slokkeutstyret skal brukes.

Rømningsveier, nødutganger og trapperom skal alltid holdes frie for personlige
eiendeler som kan være til hinder for rask evakuering. Branndørene skal alltid
holdes lukket.
Gi alle i din leilighet beskjed om hvordan de skal opptre ved brann.
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