TORGVEIEN BORETTSLAG
INFORMASJON FRA STYRET – MARS ’10
Solskjerming
Styret har etter gjennomført anbudsrunde, vurderinger og
befaringer valgt Hella SolCom som leverandør.
Den valgte fellesløsningen består av markiser og utvendige
persienner for de store vinduene.
Markisene vil ha sort-/gråstripete duk og kassett/armer i
sølvgrått metall, og vil dekke hele balkongens bredde (for de
store toppleilighetene vil det være nødvendig med to
markiser p.g.a. stolpen).
Persiennene har 60 mm brede lameller, går i skinner, og er i samme sølvgrå utførelse som
markisene.
Det vil bli montert markiser og persienner i to visningsleiligheter. Visningsleiligheten i Ablokken ligger rett over innkjøringen til garasjen, mens leiligheten i F-blokken (nederst) kan
sees fint fra Økernveien. I tillegg vi det bli avholdt visninger 13. og 14. mars fra kl 11-14, slik
at løsningene kan sees på nært hold.
I etterkant av visningene vil leverandøren ta kontakt for bestilling. Tilleggsutstyr som bl.a.
lys-/vindføler, motor med fjernkontroll, terrassevarmer samt innvendig solskjerming for
øvrige vinduer og balkongsdører kan også bestilles etter eget ønske fra den valgte
leverandøren. Dette vil i så fall bli montert samtidig. Ved behov for strøm til motor vil dette
hentes fra stikkontakten på balkongen. Leverandøren vil utføre dette til fast pris pr
installasjon.
Første bestillingsfrist er 26. mars, den andre 20. april. Markisene leveres i den rekkefølge de
blir bestilt. Bestilling, oppgjør og ev. reklamasjon skjer mellom leverandøren og den enkelte
andelseier.
Det er valgfritt å anskaffe markiser og/eller persienner. Ved bestilling av markiser og/eller
persienner senere, må samme leverandør og løsninger benyttes, men prisen vil da trolig
være en del høyere.
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TORGVEIEN BORETTSLAG
Brannvarsling
Dersom du utløser brannalarmen uten at det er en reell brann, har du tre minutter på deg til
å nullstille alarmen i sentralen ved inngangsdøren til blokken. Det er bruksanvisning ved
alarmsentralen, men det er lurt å sette seg inn i prosedyren FØR en ev falsk alarm utløses, da
du har knapp tid. Falsk alarm som medfører utrykning fra brannvesenet koster penger, og vil
belastes den ansvarlige.
NB! Ingen må nullstille alarmen dersom den er utløst av andre og man ikke vet at det er falsk
alarm! Dette kan medføre at personer brenner inne!

Evakuering ved brann
Borettslaget er pålagt å utarbeide en evakueringsplan. Inntil denne er klar, gjelder følgende:
Ved utløst brannalarm skal beboere raskest mulig ta seg ut ved hjelp av trappene og
samles på motsatt side av gaten, på oversiden av borettslaget (mot Løren skole). Er det
røyk i oppgangen, skal balkongen brukes til evakuering. Bruk av garasjen som rømningsvei
tilrådes ikke dersom andre rømningsveier kan benyttes!
I forbindelse med evakueringsplanen er vi pliktige å kartlegge hvor mange som bor i hver
leilighet/husstand. Vi ber derfor om at skjemaet nedenfor fylles ut og returneres til styrets
postkasse i garasjen innen 15. mars. Alternativt kan du fra onsdag 3. mars gå inn på
websidene (www.torgveien.net/brannskjema) og fylle ut skjemaet elektronisk.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vennligst skriv navn med store bokstaver (blokkskrift)!
Leilighetsnummer: ___________
Fullt navn på alle voksne som bor i husstanden (over 18 år):
1: _________________________________________________________________________
2: _________________________________________________________________________
3: _________________________________________________________________________
4: _________________________________________________________________________
Trenger bistand ved evakuering (navn):___________________________________________
Antall barn som bor i husstanden (under 18 år): _______
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