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Vi har hatt besøk av Brann- 
og redningsetaten. 
Borettslaget vårt blir ansett 
som et trygt sted å bo, men 
vi har fortsatt noen 
utfordringer vi må jobbe 
med. Derfor kommer det nå 
en temautgave om 
brannvern. Styret har 
ansvar for en god del av 
oppfølgingen, men du som 
beboer har også et stort 
ansvar.  
 

Brannvern på ulike 
språk 

Gå til nettsiden vår og trykk 
på linken: 
 

    

      

            

   

       

        

           

       

     

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 
 
Det eksisterer også film på 
noen av disse språkene. 
 

Oppganger i 
blokkene 

 
 
På fellesarealene i 
oppgangene skal det ikke 
oppbevares noe. Det er 
flere grunner til at Brann- og 
redningsetaten gir beskjed 
om dette: gjenstander m.m. 
i oppgangene inneholder 
ofte brannfarlige materialer, 
påvirker brannvarsling, 
hindrer rømningsveier og 
Brann- og redningetatens 
tilgang ved brann. Det betyr 
blant annet at: 

http://www.bertramjordet.no/
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-albansk.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-amharisk.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-arabisk.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-bosnisk.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-dari.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-engelsk.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-farsi.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-filippinsk-tagalog.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-fransk.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-japansk.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-kinesisk.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-kirundi.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-kroatisk.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-kurdisk-sorani.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-kurdisk-kurmanji.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig--nepali.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-pashto.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-samisk.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-polsk.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-portugisisk.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-russisk.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-serbisk.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-somali.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig--tamil.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-spansk.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-tigrinja.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-tyrkisk.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-tsjetsjensk.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-tysk.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-urdu.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/minos/brannsikkerbolig-vietnamesisk.pdf


 Sykler må stå ute i 
sykkelstativ eller 
oppbevares i privat bod. 
Brannfarlige, hindrer 
rømning og redning. 

 Barnevogner må stå 
ute, inne i leiligheten 
eller på plasser som er 
skiltet for barnevogner. 
Brannfarlig materiale, 
hindrer rømning og 
redning. 

 Akebrett må stå ute 
eller oppbevares i 
private bod. Hindrer 
rømning og redning. 

 Gardiner og planter 
skaper hygge, men er 
brannfarlige og hindrer 
rømning og redning. 
Derfor er dette ikke tillatt 
i oppgangen 

 Sko/skoskap og 
lignende hører hjemme 
inne i leiligheten din, 
ikke i oppgangen. Dette 
fordi det er brannfarlig 
og hindrer rømning og 
redning. 

 

Kjeller/loft 

 
 
Vi har alle egen bod i enten 
kjeller eller på loft. Der kan 
vi lagre hva vi vil (ikke 
gassbeholdere). Utenfor 
boden din kan du ikke 
plassere noe. Der skal det 
være helt ryddig. 
 
Utenfor kjellerbodene i nr. 
20 og 21 vil det bli mulighet 
til å plassere barnevogner. 

Skilt blir hengt opp. Det er 
kun barnevogner som kan 
stå der. 
 
Det arbeides med 
tilsvarende løsninger i nr. 
22, 23, 63 og 64. Nr. 65 og 
66 har mulighet for 
oppbevaring i boder ved 
inngangsparti. 
 
Det vil nå bli seriekoblede 
røykvarslere i alle 
oppganger, inkludert kjeller 
og loft. 

Garasjene 

 
 
I garasjene kan vi parkere 
bil og annet motorkjøretøy. 
Det er også mulig å ha ett 
sett med bildekk samt ett 
takstativ stående på 
parkeringsplassen din. Det 
er det eneste som kan stå i 
garasjene. Alt annet må vi 
oppbevare i egen leilighet 
eller privat bod. 
 

Gasskomfyr 

 
 
Har du gasskomfyr på 

kjøkkenet ditt? Da må du 
passe på følgende: 

 Sørg for at du har en 
gassvarsler på kjøkkenet 
 

 Sett et klistremerke på 
inngangsdøren din slik 
at brannvesenet kjenner 
til dette i tilfelle brann i 
oppgangen 
(http://www.pervaco.no/dis

play.aspx?menuid=6060&p

rodid=1734) 
 

 Unngå å oppbevare 
ekstra gassflasker inne i 
leiligheten. De skal 
heller ikke oppbevares 
på kjeller eller loft. 

 
Griller 

 
 

Kullgriller er tillatt brukt 
utenfor rekkehus og i 
leiligheter som har hage. 
Det er ikke tillatt å benytte 
kullgrill på balkong. 
 
Elektrisk grill kan brukes av 
alle. 
 
Gassgrill kan brukes også 
på balkong i leiligheter. 
Sjekk jevnlig at det ikke er 
lekkasje på slangen til 
gassbeholder. Når 
grillsesongen er over, må 
du la gassbeholder stå på 
balkongen eller i en utebod. 
Den må ikke plassere i 
boden på kjeller eller loft! 

 

http://www.pervaco.no/display.aspx?menuid=6060&prodid=1734
http://www.pervaco.no/display.aspx?menuid=6060&prodid=1734
http://www.pervaco.no/display.aspx?menuid=6060&prodid=1734


Oppmøteplass ved 
brann 

 
Hvis det blir 
brann, må vi 
evakuere. Da 
skal vi alle 
møtes inne på 
lekeplassen på 
sitt tun. For 

beboere på nedre tun er 
oppmøteplassen på 
parkeringsplassen ved 
Bertrambingen. 
 

Kanalrens 

 
 
Fett og smuss samler seg i 
ventilasjonssystemene våre. 
Dette er meget brannfarlig. 
Derfor gjennomføres det nå 
rensing av ventilasjons-
anlegget. Arbeidet starter 
opp mandag 16. september. 
Du får brev på døren din 
med beskjed om når du kan 
vente representanter fra 
Byggmester Eriksson & 
Kanalrens AS. 
 
Det er høyst viktig for 
forebygging av brann at du 
samarbeider for at kanal-
rens kan gjennomføres. Les 
nøye gjennom brevet du får!  

 
 

Oppfølging 

 
 
Vi har alle et individuelt 
ansvar for å redusere 
brannfare i vårt bomiljø. Det 
betyr at du selv tar ansvar 
for at egen eiendom er i 
samsvar med brannvern-
regler. Hvis du oppdager at 
noe ikke er i samsvar med 
brannvernreglene, må du 
straks gi beskjed til 
Servicesentralen slik at de 
kan rette opp avvik. 
 

Vaktmester vil med jevne 
mellomrom gå gjennom 
fellesarealene for å sørge 
for at brannsikkerheten er 
ivaretatt for oss alle. Da vil 
gjenstander som er 
brannfarlige fjernes uten 
foregående varsel til 
beboerne. 
 
Styret følger opp Helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeidet 
(HMS). En del av dette er 
utsendelse av et 
internkontrollskjema hvert 
år. Det er nå vedlagt 
Bertramposten. Fyll ut 
papirutgave og lever i 
postkassen utenfor 
styrekontoret (nr. 24) eller 
fyll ut på Internett:  
https://www.surveymonkey.co
m/s/CBKBVXJ  
 

Dette må fylles ut og 
leveres styret innen  
30. september. 
 

 
 

La oss jobbe sammen 
for å unngå brann!! 

 
 

 

Viktige telefonnumre: 
 

 
 

Styrekontoret: 

21 66 93 22 

(tirsdager 19.00-19.45) 

 

Servicesentralen (vaktmester): 

22 61 04 52 

https://www.surveymonkey.com/s/CBKBVXJ
https://www.surveymonkey.com/s/CBKBVXJ


Bertramjordet borettslag - egenkontroll brannsikringsutstyr 2013 
 
I forbindelse med styrets HMS og internkontrollarbeid er det meget viktig at vi alle har 
brannvernutstyr som fungerer. For å hjelpe oss i styret til å kunne fange opp eventuelle 
avvik, ønsker vi derfor at alle gjennomfører denne egenkontrollen og gir oss tilbakemelding 
over status i sin egen bolig gjennom denne spørreundersøkelsen. Du skal fylle ut 
svarkortet uansett om alt er i orden eller om du finner avvik. Spørsmål med stjerne MÅ 
besvares. 
 
Beboers navn:  Dato for kontroll:  

Adresse:  Mitt telefonnummer:  
Leilighetsnummer:  Min e-postadresse:  

*1. Boligen er utstyrt med: 

Pulverapparat (antall):  

Husbrannslange (antall):  

Røykvarsler (antall):  

Ildsted/skorstein:  

*2. Spørsmål om røykvarsler: 

 Ja Nei 

Er røykvarsleren din eldre enn 10 år?   

Henger røykvarsleren din i taket?   

Skiftes batteri på røykvarsler regelmessig (hvert år)?   

Trenger du hjelp til å skifte batteri?   

*3. Spørsmål om pulverapparat: 

 Ja Nei 

Er det foretatt service på pulverapparatet ditt de seneste 10 år?   

4. Spørsmål om husbrannslange (hvis du har): 

 Ja Nei 

Er husbrannslangen din formstabil og fastmontert?   

5. Spørsmål om ildsted/skorstein (hvis du har): 

 Ja Nei 

Er ildstedet ditt kontrollert/godkjent?   

Er det synlige feil/mangler på skorstein/ildstedet ditt?   

*6. Ved eventuell brann, trenger du assistanse for å rømme? Ja___  Nei ___  

*7. Er du kjent med oppmøtested ved brann? Ja ___  Nei___ 

*8. Er det synlige feil/mangler ved ditt elektriske anlegg? Ja ___  Nei ___ 

*9. Er dør ut til trapperom skiftet ut i nyere tid? Ja ___  Nei___ 
       Hvis ja, når? _______ 

*10. Jeg trenger hjelp til å utføre egenkontroll i min bolig. Ja ___  Nei ___ 

11. Har du kommentarer? Vennligst skriv de inn under. 


