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Til seksjonseiere og leietakere på Skitunet 

 

1. HMS (helse, miljø og sikkerhet) – Brannsikkerhet 
Vi er på veg inn i årets mest brannfarlige periode. Det å ha fungerende røykvarslere hos 

alle beboere er blant det viktigste brannforebyggende arbeidet. Den 1. desember er 

dagen for å bytte batteri og sjekke røykvarsler.  

Det er påbudt at en bolig skal ha minst en fungerende røykvarsler, som kan høres på alle 

soverom når dørene er lukket. I større leiligheter er det nødvendig med flere varslere. Det 

beste er å ha sammenkoblete røykvarslere på aktuelle rom. Da piper alle varslerne 

samtidig ved brann.   

Som bruker av en bolig er du også ansvarlig for egenkontroll og vedlikehold av 

brannslukningsapparat og eventuelt husbrannslange om du har det. 

2. Sjekk røykvarsler med jevne mellomrom  

✓ Test varslerne ved å trykke på knott på undersiden  

✓ Test også ved å blåse røyk fra en fyrstikk eller et stearinlys mot varslerne.  

✓ Røykvarsleren gir alarm etter få sekunder. Hvis ikke, bytt batteri eller skift ut 

røykvarsleren.  

✓ Batteriet må byttes minst én gang per år, med mindre du har røykvarslere med 

tiårsbatteri eller tilkoplet strømnettet.   

 

3. Slokkeutstyr – Pulverapparat og husbrannslange  
Det er påbudt med manuelt slokkeutstyr som kan brukes i alle rom. Slokkeutstyr kan 

være pulverapparat eller husbrannslange.  

Pulverapparat - bærbart og minst 6 kg. Det anbefales plassert slik at det er lett 

tilgjengelig, gjerne i tilknytning til soverom (Ikke innerst i en fullstappet bod).  

✓ Lær deg bruken av slokkeapparatet (les bruksanvisningen på apparatet)  

✓ Vende apparatet minst en gang i året for at pulveret ikke skal klumpe seg.  

✓ Kontroller manometeret minst en gang i kvartalet. Nålen skal stå på grønt.  

✓ Ved slokking; rett strålen mot roten av flammene (mot materialet det brenner i). 

✓ Pulverapparat er kun egnet til slokking av brannutbrudd (tømmes på 10-15 sek) 

✓ Kontroll hvert 5.år og service etter 10 år. (se etikett på slokkeren ev. se produksjonsår 

som er preget inn nederst på apparatet).  

Apparatet kan leveres Follo Lås & Glass-Sikring AS, Åsenveien 1, Ski for kontroll. De 

tilbyr 5-års sjekk av apparatet kostnadsfritt, dersom beboer selv bringer apparatet ned til 

butikken. Ved 10-års service må det betales et lite beløp. (pris i 2018 er kr 230,-). 

Husbrannslange - med hurtigkobling el. fast innendørs tilkobling som rekker til alle 
rom. Brannslangen kan være plassert i kjøkkenbenk eller i skap på badet. Kontroller 
jevnlig for lekkasje og om slangen lar seg trekke helt ut.  



___________________________________________________________________ 
Styrets kontaktinformasjon: 

 
Epost: skitunetboligsameie@gmail.com    Hjemmeside: www.skitunet.no     Mobil: 468 48 798 
 

 
 

4. Branninstruks for Skitunet Boligsameie 
Det henger oppslag «Branninstruks for Skitunet Boligsameie» i hver etasje ved heisen i 
alle hus. Det er laget ny branninstruks, som forhåpentligvis er noe mer opplysende og 
tydelig enn den gamle.  Rømningsvei er ut hovedinngang eller ut via garasjen. Ikke bruk 
heisen! Dersom trapperommet er fylt av røyk, er rømningsvei terrasse/veranda. 
Oppmøtested ved brann er gjesteparkeringsplassen. 
Branninstruksen følger vedlagt dette infoskriv. Det forutsettes at alle beboere setter seg 
inn i regelverket.  

 
 

5. Hjemmesiden – HMS Brannsikkerhet       
      Du finner all informasjon om brannsikkerhet på hjemmesiden vår; www.skitunet.no   
      under fanen «Info/Helse-miljø og sikkerhet/HMS Brannsikkerhet» samt under fanen  
     «Branninstruks». 
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