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BRANNEN I LANDSKRONAVEIEN 35 OG 37

Som de fleste er informert om brøt det ut brann i LKV 35 og 37 natt til torsdag 20. januar 2005. Heldigvis gikk det bra med menneskene som bodde her, 35 av våre beboere ble evakuert og 2 leiligheter ble totalskadet. Alle har helt sikkert en del spørsmål omkring dette tilfellet.

Torsdag 3. februar 2005 kl 18.00 blir det avholdt et beboermøte i SSK Klubbhus.

Til stede her blir representanter fra Brannvesenet, LSBO og forsikringsselskapet.

NBBL stiller med en gratis røykvarsler pr frammøtte andelseier.

REFERAT FRA MØTET.

Møtet varte fra kl 1800 – kl 2000.
Det var 40 andelseiere til stede i tillegg til styret og representanter fra If, Brannvesenet LSBO og Termax.

IF informerte:

Årsaken til brannen er ikke klarlagt. Det er påregnet at det vil ta mellom 6 og 12 mndr for å få dette klarlagt.
Det er imidlertid klarlagt at brannen ikke var påsatt og at den ikke var forårsaket av det elektriske anlegget..
Brannen startet på utsiden, mellom boden og yttervegg.
 
Tilbud på riving av eksisterned ebyggmasse er satt i gang. Grunnet registrering ikke ferdig i den ene leiligheten, vil det nok ta ca 1 til 1 ½ måned før alt er revet.
Tilbud for gjenreisning er en omstendelig prossess, som nok vil ta samme tid. Deretter går man inn i byggeperioden.

Vedrørende forsikringer og utbetalinger ble det sagt at den ene leilighten som var forsikret gjennom IF allerede var gjort opp. Den andre er som nevnt, ikke ferdig registrert enda, og er derfor ikke utbetalt.

BBL informerte om innboforsikring.

De aller fleste har en form for innboforsikring, men 3 av 10 har ikke slik forsikring.
Hvor stor bør innboforsikring være for å kunne dekke i tilfeller som det vi her snakker om? For å finne en god forsikring bør man sjekke verdi på alt innbo, alt skal jo kanskej erstattes. Legg til litt penger for nødvendig bopel dersom uhellet skulle være ute. Sjekk info fra BBL på www.bs.no . Sjekk også www.if.no  for å beregne hva forsikringen vil komme på.
Det ble informert at slik forsikringsutbetaling har en foreldelse på 3 år.

Brannvesenet informerte.

Brannen startet på utsiden og fatnet i felles tak over inngangene og tok seg inn gjennom vinduene. Fra brannen ble varslet til brannvesenet var til stede tok det 10 minutter. Brannslukker av pulvertypen må ikke stå i en eller annen bod. Den bør tvert imot være satt opp ved eller i soverommet. Brannvesenet anbefaler brannslange i tillegg til pulverapparat. Dette fordi pulverapparatet blir tømt i løpet få sekunder, mens tilførsel av vann er ubegrenset.
Leilighetene våre i Skjettenbyen er noe av det sikreste i dag. Hver leilighet er en egen branncelle. Mellom hver leilighet og innvendig i tak er det brannhemmende gipsplater. 
Dersom disse ikke er perforert, vil det hindre spredning av brann. Hver derfor nøye med å ikke lage hull i disse veggene/tak. Mellom hver 4. leilighet er det også en brannmur.

Egenkontroll av sikringsskapene er også anbefalt. Kontroller sikringsskapet, sjekk døren at den er i orden, likeledes skal skapet være låst med nøkkel. Mange tilfeller av at dør mangler og at det ikke er låsbart. Dra til alle sikringer med jamne mellomrom. Er sikringene varmere enn normalt kan det tyde på at det er en overbelastning.

STYRET HAR TATT SAKEN VEDRØRENDE SIKRINGSSKAP.

Termax

er det firmaet som har levert røykvarslerne i borettslaget. Det ble nevnt at røykvarlser ikke fungerte under brannen. Dette ble forklart med at våre ioniske varslere har en  treg varsling og reagerer  på kald røyk. Batteriets varighet er på hele 10 år, med en kontroll etter 5 år.
Alle bør ta ned varslerne med jamne mellomrom og støvsuge disse. Dette fordi det samles både pollen og støv som virker hemmende på effekten.
Ideelt sett bør man ha en varsler i boden som er seriekoblet med de andre varslerne i boligetasjene.

Termax vil komme med tilbud på husbrannslanger. Vedrørende tilkobling vil styret være behjelpelig der hvor dette ikke er i orden.

LSBO

 Avsluttet med å informere vedrørende brannsikkerhet, at vi ved tilbygg/rehabiltering mått ha dette i førersetet. 

Tenk BRANNSIKKERHET, SKADEFOREBYGGENDE TILTAK; VARSLINGSRUTINER.

Per Arne avsluttet med å takke for fremmøtet og rose den oppfølging styret har fått gjennom IF og LSBO. 


Skjetten, 6. februar 2005


Jarle Bryhn
Referent


