
Branninstruks for beboere i Bleikeråsen Boligsameie 

Ved brann i boligen: 

Evakuer boligen ut på gateplan eller mot hage og samles på egnet sted i avstand til brannstedet. 

Forsøk å få oversikt over om alle beboere i berørt område er evakuert. 

Varsle andre i boligen, nabo og Brannvesenet på tlf. 110. Sameiets brannalarmanlegg varsler 

brannvesenet direkte ved alarm.  

Slokk med egnet utstyr om mulig. Vær varsom på at røyk og varme utvikler seg raskt.  

Rydd vei for brannvesenet og led de til brannstedet. Informer brannvesenet om eventuelle beboere 

som ikke er evakuert eller som trenger hjelp. 

Når brannsituasjonen er avklart vil brannvesenet tilbakestille brannalarmanlegget.  

Ved brann i garasjene: 

Følg rømmingsskilt ut og ring brannvesenet på tlf. 110. Det er ikke brannalarm i garasjene.   

Falsk alarm: Ved falsk alarm, ta kontakt med brannvesenet på tlf. 66 76 42 50. Gå gjerne ut i gaten og 

møt brannvesenet. De kontrollerer alarmen og tilbakestiller systemet. Ringer 110 til deg, husk å si 

brannvesenet må tilbakestille alarmen.  

Forebyggende tiltak: 

I tillegg til sameiets sentrale brannalarm bør hver beboer har egne brannvarslere. Det er krav om 

minst en i hver etasje. Det anbefales en i hvert oppholdsrom. Sjekk batteri og funksjonstest 

brannvarslere minst en gang i året. Brannvarslerdagen er 1. desember. 

Det er krav om komfyrvakt for alle kjøkken som bygges eller rehabiliteres etter 2010. Det 

anbefales og montere dette også i eldre kjøkken.  

Sikre at boligen har minst to rømningsveier. En til hver side. Disse skal være fri for hindringer. Har 

du behov for assistanse ved en eventuell evakuering så meld fra til styret om dette.  

Det interne veinettet er smalt mange steder og det er viktig at dette er fremkommelig for 

utrykningskjøretøyer. Det er kun tillatt å stoppe ved boligen for av- og pålessing. Bilen skal 

være under oppsyn hele tiden.   

Sørg for at boligen er utstyrt med egnet slokkeutstyr og at dette er lett tilgjengelig og i god stand.  

Hold gjerne en brannøvelse med husstandens medlemmer der en går igjennom hva en skal gjøre 

ved brann. Informer barn om å rømme ut og ta kontakt med en voksen.   

Lever nøkkel eller kode til din dør til Asker og Bærum brannvesen. De trenger den om brannalarmen 

er utløst. 

Ved oppussing som berører den sentrale brannmelderen så ta kontakt med styret.  

           -Styret- 


