
 

VIKTIGE TELEFONER 
BRANN 110 
POLITI 112 

AMBULANSE 113 
 
Vaktmestere mobil:  Halvor Røkke :    920 11 304  

 
Manuel Rivera:    980 62 099  

 
Leder :    Anne Beate Lind:   988 45 655  
 
Nestleder:    Emte Mittet:    970 44 364 
 
Styremedlem:   Lise Jakobsen:    971 95 663  
 
Styremedlem:   Kirsten M. Guldbrandsen:  922 38 617  
 
Styremedlem:   Andreas Eide:    908 04 535  
 
 
Innlåsningshjelp   NOKAS AS     916 45 956  
 
Dette er en tjeneste som koster kr. 375.-  

 
 
 
Sivilforsvarets varslingssingnaler:  
Viktigmelding – lytt på radio  
__________ __________ __________  
__________ __________ __________  
__________ __________ __________  
3 signalserier med et minutts opphold mellom seriene  
Flyalarm  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Korte støt i cirka 1 minutt  
Faren over  
________________________________________  
1 støt i om lag ett halvt minutt 
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ORDENSREGLER 

 
 Skal du pusse opp, da blir det som regel støy, gi nabovarsel i oppgangen. 

 

 Reklame og andre ting som kommer i din postkasse, skal du selv sørge for å 
få kastet. 

 

 Det vaskes hver uke, onsdager i O.E  alle’, torsdager F.alle’. Sørg for å ta inn 
matter! 

 

 Glass i ytterdør og vinduer i oppgangen er beboernes ansvar. Hver etasje, 
hver sin dør/vindu, 1gang pr. mnd. Sett gjerne opp liste. 

 

 Det er ikke anledning til å oppbevare ting i fellesarealer, verken i kjeller 
eller på loft, eller i trappeoppgangene! Dette kan bli fjernet uten ytterlige 
varsel! Dette gjelder også skotøy som settes utenfor entredør. Slik vil vi 
ikke ha det! 

 

 Bildekk/hjul skal den enkelte oppbevare i sine egne boder. 
 

 Sykler skal stå utendørs, eller i sykkelbod. Ikke under trapp eller i ganger. 
 

 Vaskepoletter kjøpes hos Anne Fagervoll, O.E.alle 46 
Mellom klokken 18:00 og 20:00,  Mandag  eller  Fredag 
 

 Det er viktig at det gjøres rent etter bruk av vaskekjeller. Lofilter! 
 

 Navneendring på postkasser og ringeklokke ute, bestilles hos vaktmester. 
 

 Fast parkeringsplass søkes hos vaktmester. 
 

 Lån av tilhenger, for rask etc. kontakt vaktmester. 
 

 Det skal søkes om dyrehold, alle i oppgangen skal skrive under! Skjema 
finnes på websiden til laget. 

 

 Ytterdør skal alltid være låst! 
 

 Eller så henvises det til husordensregler som beboer fikk utlevert ved 
innflytting. 

 De finnes også på vår hjemmeside: www.fagerheimborettslag.no  
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Branninnstruks 

Ved brann må du opptre 

Raskt – Rolig – Riktig 

VARSLE – REDDE - SLOKKE 
 

VARSLE: De som er i fare og Brannvesnet 110 

REDDE: Hjelpe med å evakuere bygget. 

SLOKKE: Slokke med vannslange, håndapperat eller 

forsøk å kvele ilden. 

NB: Hold alle dører og vinduer lukket slik at brann 

og røyk ikke sprer seg! 

 

MØTEPLASS 

Vi har møteplass på øverste eller nederste parkeringsplass, alt etter hvilken blokk 

du tilhører 
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