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Brannsikkerhet
Vet du hva du skal gjøre når brannalarmen går? Det viktigste er at du forlater boligen din
umiddelbart.
Hva gjør jeg hvis alarmen går?
•
•
•

Forlat bygget umiddelbart
Ser du brann eller røyk, ring 110.
Slå alarm i huset, og forsøk og varsle andre beboere.
Evakuering
Forlat huset så raskt du kan. Husk å lukk dører og vinduer før du forlater huset, for å hindre
spredning av brannen. Dette gjelder også døren til boenheten. Finn et oppholdssted litt unna
huset, slik at brannvesenet lett kan komme til. Møteplassen til Kongsvinger Studenthus er på
baksiden av bygget. Vent på ytterligere hjelp.
Slukkeutstyr
Gjør deg kjent med hvor slukkeutstyret finnes. Alle boliger skal ha dette lett tilgjengelig. I
leiligheten vil du finne pulverapparat og slukkeskum, i tillegg finnes det en husbrannslange i
alle korridorer. Dersom det er et lite branntilløp, bør du prøve å slukke brannen med
tilgjengelig slukkeutstyr.
Rømningsveier
Gjør deg kjent med rømningsveiene og nødutgangene der du bor. Husk at rømningsveiene
og nødutgangene skal alltid være frie, i tilfelle bygningen må evakueres. Alle nødutganger
som er låst til vanlig vil automatisk låses opp dersom brannalarmen går. Det informeres også
om at brannvesenet har stigemateriell som når til alle boenheter.
Huskeliste

•
•
•
•
•
•
•
•

Ikke gå fra komfyren når du lager mat
Bruk kjøkkenvifte
Hold stekeplater og ovn ren
Ta ladere ut av stikkontakter når du ikke er tilstede
Vær forsiktig når du bruker stearinlys
Ikke ta ned røykvarsleren!
Gjør deg kjent med slukningsutstyr og rømningsveier der du bor.
Rømningsveiene som korridor, trapper og balkonger må være ryddet, og ting som står i veien
kan bli kastet under inspeksjon
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Hvis brannalarmen går grunnet matlaging i leiligheten
Hvis brannalarmen går og du er helt sikker på at dette er på grunn av røyk i leiligheten din
knyttet til matlaging kan du avverge utrykning av brannvesenet. Dette gjør du ved å gå ut i
trappehuset og følge instruksjonene som henger på veggen. Du vil tydelig se en rød og en
grønn knapp og forklaring til hva du skal gjøre. Hvis det skjer utrykning på grunn av
matlaging står leietaker selv ansvarlig for kostnadene.
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