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Til beboere på Skitunet 

 

Intern kontroll – Helse, miljø og sikkerhet  

1. desember er Røykvarslerens dag med tid for bytte av batteri og testing. Boligbranner som tar liv skjer 
som regel om natten. Alle boliger er pålagt å ha minst en fungerende røykvarsler, som kan høres på alle 
soverom med lukket dør. Som bruker av en bolig er du også ansvarlig for egenkontroll og vedlikehold av 
brannslukningsapparat. 
 

1. Sjekk røykvarsler med jevne mellomrom 

 

 Sjekk røykvarslerne, helst én gang pr. måned og alltid når du 
kommer hjem fra reiser  

 Test dem både ved å trykke inn testknappen, og ved å blåse røyk fra 
en fyrstikk eller et stearinlys mot røykvarslerne  

 Batteriet må byttes minst én gang per år, med mindre du har 
røykvarslere med tiårsbatteri eller tilkoplet strømnettet. 
Røykvarsleren gir alarm etter få sekunder. Hvis ikke, bytt batteri eller 
skift ut røykvarsleren. 

 

 

2. Sjekk brannslukningsapparat med jevne mellomrom 
 

 

 Er slukkeren hel og pen uten synlige skader? 

 Har slukkeren trykkindikator, og angir indikatoren 

tilfredsstillende trykk? (Står på grønt) 

 Sikringsplinten er intakt, glir lett og er plombert? 

 Kontroll og serviceintervaller på slukkeren er fulgt? (Se 

kontrolletikett på slukkeren) 

 Slangen er hel og fin uten fremmedlegemer i slangen/dysen? 

 Pulveret er løst og flyktig? Pulverslukkeren skal også snus på 

hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne 

høre / føle at pulveret er løst / flyktig og "renner" i beholderen.  

 

I tillegg til brukers egenkontroll skal brannslukkeren din ha tilsyn av kompetent person hvert 5 år. 
Styret har inngått samarbeid med Follo Lån & Glass-Sikring mht. sjekk av brannsluknings-
apparater. De tilbyr 5-års sjekk av brannslukningsapparater tilhørende beboere på Skitunet 
kostnadsfritt, dersom beboer selv bringer apparatet ned i butikken i Åsenveien 1, Ski.  
 

Styret 


