Informasjon fra styret til beboere i
Manglerudjordet Brl.

Monterings tider Fredag 8/6 – Fredag 15/6

Mai 2018

Tid: 08.00 – 14.00

Fredag 08.06
Rugveien 5, 7, 9, 11, 13, 15

Brannvernutstyret i boligene er styrets ansvar. Røykvarslere og brannslukkere i Manglerudjordet er
snart 5 år og skal kontrolleres.

Følgende skal utføres i din bolig:
Alle fikk i 2013 utdelt 1stk pulverslukker av typen Bavaria 6kg og montert 1 eller 2 stk optisk røykvarsler
av type Deltronic MHP-8221.
Det skal det kontrolleres røykvarsler i alle leilighetene. Røykvarsleren ble montert på egen selvklebende
brakett og i all hovedsak plassert utenfor soverom og stue. Det skal også utføres en faglig kontroll av
pulverapparatet iht NS 3910.
Beboerne må gjøre leiligheten tilgjengelig i oppgitt tidsrom, det holder ikke å sette utstyret ut på
gangen da en del av kontrollen er å tilse at røykvarsler fortsatt er plassert riktig i henhold til krav.

Mandag 11.06
Tid: 08.00 – 14.00 Rugveien 17, 19, 21, 23, 25, 27

Tirsdag 12.06
Tid: 08.00 – 14.00 Rugveien 29, 31, 33, 35, 37, 39

Onsdag 13.06
Tid: 08.00 – 14.00 Rugveien 41, 43, 45, 47, 49, 51
Torsdag 14.06
Tid: 08.00 – 14.00 Rugveien 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Innleverte nøkler må leveres i konvolutt merket med navn, adresse og etasje.
Vi anbefaler alle å være tilstede under kontrollen, alternativt kan nøkkel leveres til en nabo eller
vaktmester. Innleverte nøkler kan hentes hos vaktmester.
Nøkler kan også legges i postkasse etter montering, gi i så tilfelle beskjed på konvolutten og ikke legg
mer enn nødvendige nøkler i konvolutten slik at vi får plass i postkasseåpningen.
Husk å skru av boligalarm. Har du hund eller katt sørg for at de ikke løper ut i trappehuset når døren
åpnes. Trygg og Sikker tar ikke ansvar for alarmutrykninger eller for kjæledyr på avveie.

Minimumskravet til røykvarsling og slukkeutstyr er borettslagets ansvar, dette skal følge boligen
uavhengig av annet brannvernutstyr beboere selv har gått til anskaffelse av.

Fredag 15.06
Tid: 08.00 – 14.00 Rugveien 20, 22, 24, 26, 28, 30
VIKTIG:
Den daglige arbeidet starter på den første oppgitte adressen.
Vi bruker ca 45-60 minutter pr. oppgang. Dette er ca. tider.
I de fleste tilfeller vil vi være ferdig før kl 14.00.
Trygg og Sikker AS, tlf: 22 110 110 / jonathan@tryggogsikker.no
eller til styret ved Morten Andresen mob: 92 22 31 48 etter 16:00
For spørsmål rundt kontrollen kontakt Trygg og Sikker på tlf:
22 110 110 eller epost: jonathan@tryggogsikker.no

