
 

 

BRANN   POLITI   AMBULANSE 
110   112   113 

 
Ved brann i boligen:  Ring 110 

Vurder om mulig å slukke. Hvis ikke, evakuér: 
Forlat huset rolig og hjelp eventuelt andre 
Lukk dører og vinduer hvis tid 
Varsle naboer og sjekk ute 
Påse at utrykningskjøretøy/brannbil kommer frem 
Varsle styret 
Møt Brannvesenet og informere når de er på stedet 
Følg videre instruks fra Brannvesenet og eventuelt styret 

 
Utstyr i boligen: Borettslaget har plassert ut pulverapparat, håndslukkeskum og brannteppe. 

Batteri til røykvarsler deles ut årlig. Sikkerhetspakke med kartlegging og info 
om plassering av brannslukkeutstyr og testpinne til røykvarslere i boligene 
utdelt i 2011.  
Andelseier er ansvarlig for at utstyret er tilgjengelig.  
Det utdelte utstyret tilhører boligen og skal følge med ved 
overdragelse/salg. Ødelagt utstyr må andelseier erstatte hvis det ikke er 
som følge av nødvendig bruk. 

 
Forebyggende: Tenk over rømningsvei i egen bolig – fra hver etasje. Brannvesenet 

anbefaler å øve med barn. Hold rømningsvei fri for hindringer. 
 I F-hus (4-mannsboligene): Det er forbudt å lagre private eiendeler i alt 

fellesareal i adkomstområde, indre gangareal og trapper fra kjeller til loft. 
 
Brannsikkerhetsutstyr og tips: Pulverapparat:  Egner seg best ved større branner 
 Skumapparat: Egner seg best ved avgrenset brann / mindre branner 

Brannteppe:  Egner seg ved små branner:  talglys, gryter/frityrgryte 
 Ikke bruk vann til å slokke brann på komfyr / frityrgryter 

Gass: Inntil 55 liter brannfarlig gass og inntil 10 liter brannfarlig væske kan 
lagres i boenhet. Forbudt å oppbevare i kjeller eller loft. Styret tilrår å 
oppbevare slikt materiale utendørs, bl.a. gassflasker til gassgriller. Det er 
forbudt å oppbevare brannfarlig utstyr i felles garasjeanlegg. 
PS: Brannvesenet kontaktes også snarest mulig ved store vannlekkasjer 
 
LES BRUKSANVISNINGENE NØYE 
NYTTIG INFORMASJON OM BRANNSLUKKERE OG BRANNSIKKERHET HER: 

 http://www.tryggogsikker.no/html/91.html 
 http://www.tbrt.no/  
 
Tonstad Borettslag 
November 2012 
Styret  
(se telefonnr. i ordinære info.skriv eller www.tonstad-borettslag.no) 
 

VED BRANN:  VARSLE -  REDDE -  SLUKKE 
    TA ANSVAR FOR DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET 

BRANNINSTRUKS FOR BOENHETENE I 
TONSTAD BORETTSLAG 

Instruksen skal oppbevares lett tilgjengelig 
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