Informasjonsskriv nummer 4, 2016-2017
Nytt år, nye muligheter!
Røykvarslere
Alle beboere bes om å sjekke at alle røykvarslere i egen leilighet fungerer. Dette gjøres ved å trykke
på den (sannsynligvis røde, blanke eller svarte) knappen på røykvarsleren. Om det kommer en høy
pipelyd fungerer røykvarsleren. Tommel opp! Om den ikke piper, skift batteri og forsøk igjen. Om
den ikke piper med nytt batteri må den byttes ut, ta i så fall kontakt med styret.
 Røykvarsler
 borettslaget har ansvar for at røykvarsler finnes i alle leiligheter
 beboer har ansvar for vedlikehold og kontroll av røykvarsler
 sjekk at røykvarsler er montert i taket, minst 50 cm fra vegg og hjørne, og at den kan
høres i alle soverom
Brannslokkingsapparater
Det skal finnes et pulverapparat i hver leilighet. Det er beboers ansvar å vedlikeholde disse og alle
bes derfor om å vende dette en gang og sjekke at pilen står på grønt.
 Brannslokker
 borettslaget har ansvar for at brannslokker finnes i alle leiligheter
 beboer har ansvar for vedlikehold og kontroll av brannslokker
 kontroller minst én gang i året at nålen står på grønt
 vend på brannslokkeren minst én gang i året slik at pulveret ikke klumper seg
 sjekk at splinten er på plass
Generalforsamling
Dato for generalforsamling er satt, og møtet avholdes mandag 3. april. Alle beboere bes om å notere
datoen i almanakken!
Bodene
Styret gikk en runde før jul for å kartlegge bodene. Det var flere som ikke hadde skrevet på de
oppsatte lappene og styret vil derfor ta en ny runde mandag 30. januar. Alle som ikke har skrevet på
bodene både på loft og kjeller må gjøre dette innen den tid. Styret har også skrevet spørsmål til
enkelte beboere på lappene og vi ber om tilbakemelding der hvor dette er tilfelle.

Styret vil med dette ønske alle beboerne i Bøkkerløkka borettslag godt nytt år! 
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