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Oppgradering av brannalarmanlegget 
 

Alarmanlegget I Bleikeråsen Boligsamie er modent for oppgradering til nyeste teknologi med  

bedre driftssikkerhet. Styret har inngått avtale med Assemblin AS om utskifting og videre  

drift av systemet. Sameiet har også en vaktavtale med vårt firma om overvåkning av feil og  

alarmer, samt retting av feil hele døgnet alle dager i året. 

 

Utskiftingen som nå skal gjøres er å bytte  brannmeldere og sirener i alle boenhetene. I tillegg  

bytter vi elektronikk i brannsentralene. Vi må derfor ha tilgang til alle boenhetene, slik at vi  

får byttet brannmelderne. Vedlagt ligger er oversikt med alle adressene i sameiet med dato  

for når din brannmelder skal skiftes. 

 

Det er veldig viktig at vi får tilgang til din boenhet på den oppsatte tiden, slik at vi  

raskest mulig får byttet alle brennmelderne og får brannsentralen opp i normal drift. 

 

Om du ikke er hjemme selv de dagene din sentral skiftes, må du levere nøkkel/kode til  

Styrets representant Endre Sætre. Tlf.41 56 24 34, eller sørge for at en nabo kan låse opp. 

 

Får vi ikke tilgang og får byttet brannmelderen i en enhet, vil dette forsinke og berøre  

brannsikkerheten i alle boenhetene på den samme rekken. 

 

Det er antatt av bytte av en sentral med meldere, vil ta to til tre dager. I utskiftingsperioden  

for din sentral vil alarmanlegget ikke være i drift for berørte boliger. 

 

Styret anbefaler alle å ha egne separate meldere i tillegg til den sentrale varslingen og vi ber  

alle om å sjekke at disse fungerer før utskiftingen av de sentrale melderne. 

 

Skulle det være noen spørsmål til det ovenstående, kan enten Styret eller Assemblin kontaktes. 

på mail: endre.satre@gmail.com eller thomas.vemork@assemblin.no  

 

Med vennlig hilsen 

 

Styret og Assemblin AS 

Til beboere i Bleikeråsen Boligsameie 

 

                     Dato: 24.01.2018 
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