
Røykvarsler: Røykvarsleren skal festes høyt i 
rommet, helst i taket. Det er viktig å montere den 
slik at du hører den når du sover. Ved ulmebranner 
og tørrkokinger virker optisk røykvarsler raskest. 
Husk: Begynner det å brenne, kan leiligheten være 
overtent i løpet av få minutter.

Testing av røykvarsleren: Du kan teste røyk
varsleren med røyk eller med testknappen. 
Røykvarsleren bør du sjekke minst to ganger i året, 
for eksempel når du kommer fra ferie, og ved 
juletider. Lag gjerne ditt eget sjekkeskjema.

Brannårsaker: Mange elektriske apparater kan 
begynne å brenne. Bruk minst mulig strøm når du 
sover eller ikke er til stede. Dette gjelder elektriske 
apparater som oppvaskmaskin, vaskemaskin og 
lignende. Husk å trekke ut støpselet til kaffetrakteren 
og bruk avknappen på TV’n. Tørrkoker du en kjele, 
kan det bli brann og redusert forsikringsutbetaling. 

Levende lys og lamper: Stearinlys og andre levende 
lys er dessverre ofte årsak til brann. Unngå brenn
bare lysestaker og unngå lysmansjetter. Glemmer 
du et lys og det blir brann, kan du få redusert 
utbetaling fra forsikringsselskapet.

Har du en brunsvidd lampeskjerm eller et brunt 
merke i taket, betyr det at lyspæra er for sterk. Bytt 
til svakere pære og bytt lampeskjerm. Pass på at du 
ikke dekker til panelovner eller vifteovner med 
gardiner eller klestørk. Vifteovner skal bare brukes 
når noen er hjemme.

Røyking: Svært ofte blir det brann på grunn av 
røyking. Røyk aldri på senga eller når du ligger på 
sofaen. Bruk store askebeger, gjerne med vann i, 
hvis du har gjester samlet til fest. Tøm aldri asken 
i søppla før det har gått 24 timer.

IKKE SKO ELLER ANNET I TRAPPEOPPGANGENE
Både beboere som skal rømme og brannmenn som 
skal slukke kan snuble i sko, skostativ og annet i en 
røykfylt og mørk trappeoppgang. Derfor: Alt av 
skotøy, søppelposer (som «bare skal kastes neste 
gang jeg går ut») m.m. skal stå på innsiden av din 
egen dør – aldri på utsiden! 

IN OTHER LANGUAGES: 
Read Oslo Fire Department's original article 
in several languages on www.haukasen.no 
Open /Regler og prosedyrer/ in top frame.

Informasjon til beboerne i Haukåsen Sameie 1   –   BRANNSIKRING

Du har ansvaret for at det er brannsikkert hjemme hos deg, uansett om du eier eller 
leier boligen. Det er påbudt med røykvarsler og brannslukningsutstyr i alle boliger. 
Mangler påbudt utstyr, kan du få bot. Ved siden av å minne deg om disse reglene, får 
du her noen gode råd fra brannvesenet.

Haukåsen 
Sameie 1

UNNGÅ BRANN!



HVIS DET BRENNER?

l.  Hvor du kan komme deg ut hvis det begynner å brenne i boligen din. Det er viktig å ha 
tenkt gjennom flere rømningsveier, da de kan bli sperret av giftig røyk.

2. Minst to ganger i året skal du sjekke at røykvarsleren virker. Trykk på testknappen 
eller test med røyk. Skift batteri hvis nødvendig!

3. Du må vite hvor du har slukkeutstyret og sjekke at det virker. Brannslukningsapparatet 
bør du vende på to ganger i året. Sjekk samtidig at pilen står på grønt. Står den på rødt, 
må du etterfylle skum eller bytte apparatet. 

HVIS DET BLIR BRANN
l.  Er det en mindre alvorlig brann i boligen, bruker du vann eller brannslukkingsapparat 

og slukker selv. Brenner det i en fettgryte, må du ikke bruke vann – legg på lokket og 
prøv å slukke på den måten. Begrens brannspredningen ved å lukke dører og vinduer. 

2. Hvis du må varsle brannvesenet: Bruk din egen telefon hvis mulig. Hvis ikke, løper 
du til naboen. Nødnummeret er 110 i hele landet. Når du ringer brannvesenet, må du si 
fra om følgende: Navnet ditt – Hva har skjedd? – Adressen (Hvor brenner det?)

Førstehjelp ved brannskader:
Brannskader på huden må straks kjøles ned, gjerne i vann. 
Vannet bør etterhvert varmes opp til 20 grader. Nedkjølingen 
bør vare i minst en halv time, gjerne i tre timer. Ta kontakt med 
lege for videre behandling.

Vet du hva du skal gjøre hvis det brenner? 
Vær forberedt på at det kan bli brann hjemme hos deg. 
Derfor skal du med jevne mellomrom sjekke følgende:

www.haukasen.no

REDDE
Sørg for at alle kommer 

seg i sikkerhet

VARSLE
Varsle brannvesen på 110

SLUKKE
Forsøk å slukke uten å

utsette deg selv eller
andre for fare

LUKKE
Begrens brannspredningen

ved å lukke dører
og vinduer

BRANN:  110
POLITI:  112
AMBULANSE:  113

HVA GJØR JEG


