HMS-perm 2019
Dette er årets HMS-perm. Den vil også være tilgjengelig
elektronisk på nettsiden også. Permen skal fylles ut og leveres til
rekkeansvarlige som i år er leilighet A-leiligheten.

Årets HMS brev 2019
Vi ønsker vi å skape et trivelig og sikkert bomiljø for alle beboere oi borettslaget vårt
og det er viktig å ta vare på boligselskapets bygninger og materiell, forhindre
belastning på det ytre miljø, og velge produkter og tjenester som ikke skal kunne
skade beboerne. I tillegg er vi opptatt av å velge bærekraftige løsninger. Disse målene
skal vi nå gjennom stadige forbedringer og ved at styret og beboerne deltar aktivt i
dette forbedringsarbeidet. HMS-arbeidet er en viktig del av sikkerhetsarbeidet i
borettslaget og din innrapportering er viktig for at du får en god oversikt over din
bolig, og for oss for å holde god kvalitet i vernearbeidet.

HMS-permen er spesielt laget for din leilighet. Styret for borettslaget er ansvarlig for
og skal legge til rette for god gjennomføring av HMS og internkontroll i borettslaget
i samarbeid med deg. Du skal fylle ut informasjon som gjelder din leilighet og levere
tilbake til styret.
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Hva menes med systematisk internkontrollarbeid?
Internkontroll innebærer at vi skal registrere, dokumentere og systematisere alt som
har med HMS å gjøre. Internkontrollforskriften samler alle forpliktelsene i HMSlovgivningen og formålet med forskriften er i forhold til boligselskapet bl.a.: å verne
mot helse- og miljøskader fra produkter, lekeplassutstyr og elektriske anlegg å hindre
brann og branntilløp å fremme vern av det ytre miljø mot forurensninger å sørge for
bedre behandling av avfall

Hva kan du gjøre for at borettslaget skal bli et
tryggere og bedre sted å bo?
Oppdager du feil og mangler ved lekeplassen eller lekeplassutstyret, skader på
fellesanlegg, lekkasjer, hærverk, uforsvarlig lagring av søppel og avfall, eller andre
forhold som kan medføre skade på person eller bygninger, så ber vi om at dette
meldes fra om dette til styret.
Vi ber om at alle beboere går gjennom sin leilighet og krysse av følgende skjema:
•
•
•

Sjekkliste el-anlegg.
Sjekkliste, brannvern.
Og om dere har dyr, kan dere notere dette på skjema om dyrehold. Denne
gangen ønsker vi tilbakemelding fra alle.

Det skal være en røykvarsler i hver etasje.
Permen skal leveres til rekkeansvarlig i rekken din. I år er det leilighet nr A, som
samler inn sjekklistene i sin rekke og leverer til styret.
Du må levere sjekklistene innen 1. Desember.
Husk å registrere om du har dyr i husstanden. I år vil vi ha informesjon fra alle
om dyrehold.
Dersom du har spørsmål, kan det rettes til styret enten på telefon eller via Lettstyrt.

Vennlig hilsen styret.

Doris Bakken,

Jostein Sjøhaug,

Stian Bertheussen

Geir Lund
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Informasjon om el-sjekk
Elektriske anlegg og utstyr
Rundt 40 % av alle husbranner skyldes feil og mangler ved det elektriske anlegget eller
utstyret. Herunder også feil bruk av anlegget og utstyret. Derfor må vi ha en særlig
oppmerksomhet mot alt som har med det elektriske å gjøre.
I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er styrets plikt å gjøre eier eller bruker av
den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som den enkelte har etter lov og forskrift.
•

•

Andelseier/beboer må selv sørge for at det innenfor leiligheten (fra sikringsskap,
inklusive sikringer og sikringselementer) blir foretatt nødvendig ettersyn og
vedlikehold.
Det elektriske anlegget i leiligheten skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende
sikkerhetskrav.

Boligselskapet har utarbeidet en sjekkliste som beboerne kan bruke for sin årlige kontroll.
•

Feil og mangler må rettes snarest, og det er beboeren/andelseieren som må dekke
kostnadene ved reparasjon og vedlikehold.
• Som hovedregel vil det være krav om at autorisert installatør utbedrer feilene.
• Alle installatører plikter å skrive ut en samsvarserklæring etter utført arbeid, der de
bevitner at arbeidet er utført i samsvar med gjeldende regler.
• Styret anbefaler beboerne til ikke å betale regningen før samsvarserklæring er
mottatt.
• Samsvarserklæringen er viktig dokumentasjon ved seinere forsikringsoppgjør, ved
salg og andre tilfeller.
Beboernes egenkontroll, sjekkliste for elektriske anlegg i boenhetene må fylles ut.

Brannvern og
brannvernutstyr
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Brannvern og brannveutstyr
I boligselskapet er det installert følgende typer utstyr:
•
•

Håndslukkeapparat i hver leilighet.
Godkjent røykvarsler i hver leilighet.

Røykvarsler
Røykvarsleren skal monteres slik at den høres tydelig på soverom når døren er lukket. For
større boliger og boliger over flere etasjer skal det være minst en brannvarsler i hver etasje.
Disse kan også sammenkobles. Du har selv ansvar for vedlikehold og overvåking av
røykvarslerne. Vedlikehold er bl.a. testing av at batteriet virker, og at varsleren ellers virker
tilfredsstillende.

Brannslokkingsutstyr
Alle boenheter skal ha manuelt slokkingsutstyr tilgjengelig i alle rom. Du har ansvar for
vedlikeholdet og kontrollen av brannslokkingsutstyret i din leilighet.
Alle boligene fikk nytt brannslukningsapparat i 2016.

Med vedlikehold menes blant annet:
Foreta kontroll av pulverapparatet minst én gang i året, se at manometernålen står på grønt.
Vend på apparatet minst én gang i året, slik at pulveret ikke klumper seg. Sjekk at splinten er
på plass, pass på at apparatet blir etterfylt etter bruk.
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Hvis du har husbrannslange må følgende sjekkes årlig: at det er tilfredsstillende trykk i
slangen, at den er lang nok til å nå alle rommene, at den ikke lekker og kranen ikke er
vanskelig å åpne.

Rømningsveier
Pass på at rømningsveiene er ryddige og fri for hindringer. Det er tilgang til to uavhengige
rømningsveier i hver leilighet. Du har ansvar for å sørge for framkommelighet for
brannvesenet og andre redningsfolk.

Fyll ut sjekklisten - Egenkontrollen
-
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Informasjon om Våtrom
Vedlikehold av våtrom er viktig for å hindre fuktskader.
Vedlagt ligger en liste som er anbefalt av Norske Rørleggerbedrifters Landforening – VVS:
•
•
•
•
•

Sluk: Fjern hår- og såperester minst to ganger i året.
Vannlås: Bør renses to ganger i året.
Armatur: Silen bør renses årlig.
Silikon. Silikon er ferskvare. Ved misfarging eller sprekker bør det legges nytt.
Varmtvannsbereder. Bør være plassert i rom med sluk. Undersøk jevnlig for å hindre
lekkasjer.
• Vaskerom. Vannslanger knyttet til maskiner bør skiftes hvert 10. år. Sørg for at klesfibre
og såperester ikke tetter avløpet.
• Benytt eventuelt en avløpsåpner dersom det er tett.
(Norske Rørleggerbedrifters Landforening – VVS
Her er anbefalinger fra USBL:
Våtrom – ventilasjon. Forebyggende tiltak.
Tips om forebyggende tiltak vedr. vannlekkasjer
1. Bruk badet riktig i forhold til oppbygning og utrustning. Unngå unødig vannsøl på gulvet
for eksempel ved at opprinnelig badekar fjernes, og at det dusjes rett på gulvet.
2. Skift pakninger i rennende sisterner og dryppende armatur.
3. Rens sluk minst en til to ganger pr. år.
4. Skift vannslanger og avløpsledninger for vaske- og oppvaskmaskiner som er eldre enn 10
år.
5. Regelmessig kontroll bak/under oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og varmtvannsbereder i
kjøkken.
6. Gjør alle i husstanden kjent med lokaliseringen av hovedstoppekranen.
7. Vannførende maskiner som monteres i rom uten sluk, bør sikres ved å
montere automatiske avstengningsventiler og vanntett gulvbelegg med oppbrett i bakkant.
8. Kontroller at avløp fra vannførende maskiner er forsvarlig festet.
Steng for vanntilførsel når vannførende maskiner ikke er i bruk.
Ikke la vannførende maskiner gå når ingen er til stede eller når alle sove
Ventilasjon:
1. Sørg for god luftsirkulasjon i leiligheten. Avtrekksventiler (som suger luft ut av leiligheten)
befinner seg gjerne på kjøkken og baderom.
2. Ventiler (som sørger for at ny luft skal komme inn i leiligheten til
erstatning for det som forsvinner ut i avtrekksventilene) befinner seg ved yttervegger, gjerne i
tilknytning til vinduene. (I overkant- eller ved siden av vinduene). Sørg for at alle disse
ventilene er åpne.
3. Ventiler bør kun stenges på spesielt kalde dager.
Angående avløpsåpner: Vi anbefaler gele. Pulver kan feste seg og bli som betong i rørene.
Det kan også lønne seg å sette inn en avtrekksvifte i avtrekksluken. Dette er enkelt å montere.
Ellers er det nyttig informasjon på norske rørleggerbedrifters Landsforening:
http://www.skikkeligrorlegger.no
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Informasjon om avfallshåndtering
Papirsøppel:
Husk å skille ut all papiravfall og legg i egen kontainer knyttet til hver rekke

Hageavfall
Kontainer til hageavfall står ved rekke 2. Der må det kun legges hageavfall. Krukker,
plastpotter, hagemøbler og annet må ikke legges der. Det medfører at vi i borettslaget får store
gebyrer da det må håndteres som vanlig avfall.

Flasker og glass
Det står en flaskekontainer ved blokk nr. 5 som vi kan bruke. Denne er felles for flere
borettslag.

Matavfall
Pakk inn matavfall før den kastes i kontainer for restavfall. Det lukter fælt fra matavfall og
dette merkes spesielt for de som bor i A. Dette er også viktig for å holde skadedyr og fugler
borte fra søpla.

Restavfall
Kontainer står ved hver rekke.
Romerike avfallsdeponi / ROAF
Bølerveien 89, 2020 Skedsmokorset

Åpningstider:
Alle ukedager
utenom fredag:

0700-1900

Fredag

07:00 – 15:00

Lørdag:

09:00 – 15:30

Som privat kan du levere følgende
avfallstyper gratis:
•Farlig avfall •Elektrisk- og elektronisk avfall •KFK-holdige kuldemøbler •Glass og
metallemballasje •Hageavfall •Papp og papir •Metaller •Plastemballasje i retursekk
Følgende avfallstyper kan leveres mot betaling:
• Rent trevirke
• Annen plast
• Impregnert trevirke
• Restavfall inntil 3 m3
HUSK! At restavfall skal leveres i gjennomsiktige sekker.
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Bekjempelse av skadedyr og treskadeinsekter
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Ordensregler vedrørende dyrehold i Åsengrenda
borettslag
Borettslagets styre kan fastsette ordensregler for dyrehold, jf. Brf § 5-11, fjerde ledd.
Beslutningen kan også overlates til generalforsamlingen. Beslutningen i vårt tilfelle er valgt å
legges til generalforsamlingen. Det er etter loven adgang til totalforbud mot dyr, men i
Åsengrenda borettslag er det lagt opp til mer liberale regler.

Følgende ordensregler er gjeldende for Åsengrenda borettslag:

•
•
•
•
•
•
•
•

Det er tillatt med én hund eller katt pr. leilighet
Dyret skal være identitetsmerket med halsbånd, øremerking, chip eller liknende.
Katter skal kastreres
Hunder skal alltid føres i band og må passes av ansvarlig person innenfor
borettslagets område og i nærområdene.
Hundeeiere plikter å fjerne ekskrementer omgående fra eget dyr.
Eier kan bli ansvarlig og erstatningspliktig for skader dyret har påført person eller
eiendom i borettslaget, f.eks blomster og grøntanlegg dersom man med sikkerhet vet
at skaden er påført av dette dyret.
Dersom det skulle komme berettigede klager over at dyreholdet sjenerer naboer kan
dyreeier bli forpliktet til å fjerne dyret fra leiligheten dersom ikke minnelig ordning
med klageren kan oppnås.
Ved tvist vil styret etter forhandlinger med partene avgjøre om man mener klagen er
berettiget. Om ikke saken løses mellom partene, kan det bli en sivilrettslig prosess.

Dyreeier forplikter seg til å sette seg inn i Åsengrendas husordensregler og melde til styret
første gang om anskaffelse av hund eller katt. Det er ikke nødvendig å melde fra til styret
dersom dyret dør/selges, gis bort og man skaffer seg et nytt. Dyr som bare er inne eller i bur
vil ikke innbefatte disse reglene, f.eks. innekatt, fugl i bur, marsvin, kanin o.l. Andre dyr enn
katt og hund må det søkes om til styret.

Det er i særlige tilfelle mulighet for å anskaffe seg ett tilleggsdyr jf. lov om burettslag av
2003:

”Sjølv om det er vedteke forbod mot dyrehald, kan brukaren av bustaden halde dyr
dersom gode grunnar talar for det, og dyrehaldet ikkje er til ulempe for dei andre
brukarane av eigedommen”. Eksempel på slike dyr kan være blinde som har
førerhund, politi eller tollbetjent med hund, etc.

Dersom man kan påvise gode grunner for å ha flere dyr, må beboer søke styret om tillatelse.
En slik søknad må begrunnes og sendes i eget brev til styret.

Brudd på ordensreglene for dyrehold utgjør et mislighold av andelseiers plikter overfor
borettslaget.
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Ved første gangs anskaffelse av dyr, skal følgende
informasjon sendes til styret:
Dato:
Andelseiers
navn:
Leilighet:
Kryss av:

Hund:

Katt:

Vi ønsker at denne fylles ut og sendes med HMS-permen i år.

