BREGNEFARET SAMEIE

Informasjon fra styret
Vindusvask og andre vedtak fra årsmøtet
Det ble på årsmøtet rett før påske vedtatt saker (bl.a. vindusvask i B-blokka) som ennå ikke er satt i
verk. Vi venter på at protokollen fra årsmøtet blir godkjent og signert, og vil iverksette vedtakene så
snart denne er mottatt.

Utrykning fra nødetater og dørlåser til leilighetene
Det er installert sprinkleranlegg for brannslukking over hele sameiet. For at brannvesenet raskt skal
kunne stoppe en brann eller utløste sprinkler, finnes det en (og kun 1) universalnøkkel til alle dørene
i hele sameiet. Denne universalnøkkelen går også til leilighetene.
Brannvesenet kan ved behov assistere nødutrykning fra lege/ambulanse, og kan på denne måten
bidra til at hjelpen kommer hurtig fram dersom man er innelåst og uten mulighet til selv å låse opp.
For å forhindre misbruk av universalnøkkelen, er denne til vanlig innelåst i et alarmbelagt låsbart
skap (med varsling) som kun brannvesenet har tilgang til.
Dersom dørlåsene inn til leilighetene byttes (f.eks. til elektronisk lås), vil brannvesenet måtte bryte
seg inn ved utrykning, med påfølgende tidstap og materielle skader.

Telefonnummer ved brannalarm eller utløst sprinkel
Det er tidligere opplyst at man kan ringe brannvesenet på et vanlig 6-sifret telefonnummer.
Dette gjelder ikke lenger.
Hvis brannalarmen eller sprinkleranlegget ved et uhell blir utløst i leiligheten - eller ved faktisk brann
– ring 110.
For ordens skyld, her er en oversikt over nødnumrene:
110
BRANN
112
POLITI
113
AMBULANSE
116117
LEGEVAKT

Epostadresse til styret
For å ha en mer ensartet måte å kontakte styret i sameiet på, har vi opprettet en egen epostadresse:
styret@bregnefaret.no
Det er ønskelig at epost sendes til denne adressen, og ikke til de enkelte styremedlemmers private
adresser.
Denne nye epostadressen vil være med på å sikre at henvendelser når alle styremedlemmene, og
ikke kun ett enkelt medlem. Etter hvert som styrets medlemmer trer ut av sine styreroller, vil det på
denne måten også sikre at henvendelsene kommer til rett sted, dvs styret – og ikke et medlem som
kanskje har flyttet.
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