
BRANNINNSTRUKS 
HAGALØKKA 1 – FREDBOSVEI 62 TIL 78 

 

REDDE Sørg for å varsle alle som oppholder seg i oppgangen og blokken. Hjelp hverandre 

ut til møteplass foran parkering. Se bilde. Sjekk at alle har komme seg ut. 

 

VARSLE Varsle brannvesen på nødnummer 110. oppgi nøyaktig adresse med oppgang og 

hvilken dør (står oppe på inngangsdøren din) dette bør du også lære alle i 

boenheten. Legg ikke på før du har fått beskjed om at du kan gjøre det. 

Brannvesenet er på vei allerede mens du snakker. 

SLOKKE Dersom brannen ikke har blitt for stor, forsøk å slokke. Utsette ikke deg selv eller 

andre for stor fare. Husk at røyken er svært giftig. 

Ta imot og orienter brannvesenet om situasjonene når de kommer. Gi straks 

beskjed om noen ikke har klart å komme seg ut. Gå ikke selv inn i huset for å redde 

eventuelle kjæledyr og personlige eiendeler. Overlat dette til brannvesenet. 

Du må selv avgjøre i hvilken rekkefølge du skal gjennomføre disse punktene, 

ut ifra din vurdering av situasjonen. 

Varslingsutstyr: 
Din enhet har en stk røykvarsler tilknyttet alarmsentral i inngangsparti. Kontakt styret hvis denne 

har feil. Kontroller jevnlig den ikke er skadet eller tildekket. For ekstra sikkert kan du selvsagt 

montere flere selv. Disse er da kun for din boenhet. Varsler kun i boenheten din. 

 

Slukkeutstyr: 
Kontroll er at brannslangen på kjøkkenet eller brannslukker er i orden. Sørg for at du og dine vet 

hvordan den fungerer. Krav på brannslukker er 6kg ABC-pulver eller 9kg Skum eller 6kg skum med 

minimum 21A klasse. Ha gjerne brannteppe også for grytebranner. 

 

Rømningsvei: 
Første rømningsvei er ned og ut hovedinnganger. Alternativt er balkong alternativ. Balkong har 

luke eller dør som videre rømming. Bli kjent med rømningsveier og  

sjekk at du har det som må til for å kunne bruke dem.  

Samlingspunkt er foran garasjeanlegg, se bilde. Sørg for at det er god  

plass til brannvesenet. 

 

Kontakt Styreleder 971 59 427 / HMS Brann 907 71 947 

 

 
 


