
HMS arbeider i Solhellinga Mortensrud Boligsameie. 

 

Generelt: 

Solhellinga Mortensrud Boligsameie er definert som en virksomhet og skal 

derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem for 

oppfølging av brannvern, felles elektriske anlegg, heiser, teknisk rom for 

varme/ventilasjon, felles brannvarslingsanlegg, lekeplasser og bygningsmassen 

generelt. Det er den enkelte sameier sitt ansvar å sørge for at leiligheten er i 

henhold til forskriftene. 

Branninstruks: 

Kortversjon av branninstruks er hengt opp på oppslagstavler i hver oppgang.  

Hver leilighet har minimum en brannvarsler. Denne varsler ikke sentralt. Det er 

opp til den enkelte beboer å sjekke denne jevnlig å bytte batteri ved behov. I 

tillegg er det en husbrannslange under kjøkkenvasken. 

Sentralt er det brannvarslere i hver etasje i oppgangene som er seriekoblet slik 

at disse slår ut samtidig. Det sentrale brannvarslingssystemet er ikke koblet 

direkte til brannvesenet i Oslo. De som oppdager brann må varsle de øvrige 

beboerne ved å starte brannalarmer som befinner seg innenfor 

hovedinngangsdøren til oppgangen eller utenfor inngangsdøren fra garasjeplan 

og brannvesen. Det finnes også brannslokningsapparat i inngangen fra 

garasjeplan. Følg instruksene som er hengt opp på oppslagstavla. 

Dørene inn til hver etasje er branndører og skal til enhver tid være lukket! 

Dørene inn til hver leilighet har også en viss brannsikkerhet. Det er derfor viktig 

å lukke en eventuell brann inne ved å lukke alle vinduer og dører.  

Alle rømningsveiene er merket med grønne skilt/lys. Heisen må ikke benyttes 

ved brann. 

Ved brann, gå til avtalt møteplass (snuplassen og plen/skråning mellom 29F og 

29G og ta kontakt med en fra styret som er iført rød vest. De vil ha kontroll 

med hvem som er kommet ut. Når brannvesenet kommer er det viktig å holde 

god avstand slik at de enkelt og raskt kommer til. 



Ved antenning av olje på komfyren må det ikke benyttes vann. Denne type 

brann slukkes med lokk/tildekking.  

Gassflasker til griller må kun oppbevares på verandaen! Det er forbudt å lagre 

disse inne eller i kjellerbod. 

Felles elektrisk anlegg: 

Kontroll av felles elektrisk anlegg gjøres i henhold til egne internforskrifter og 

gjennomføres av Østlandske Elektro. Rapport etter befaringer behandles av 

Styret. 

Heis: 

Kontroll av heiser gjøres i henhold til egne internforskrifter. Dette arbeidet og 

generell service utføres løpende av Otis heis. I tillegg gjennomføres det kontroll 

hvert annet år av ekstern heiskontroll. (Oslo Kommune). 

Lekeplasser: 

Lekeplasser i umiddelbar nærhet av Sameiet gås igjennom visuelt en ganger pr 

måned fra 15. mars til 15. oktober av styrets leder. Kvitteringsskjema arkiveres 

sammen med styrereferater. I tillegg er det inngått en felles avtale mellom 

Jordstjerneveien Velforening og firma Lekeplasskontrollen om kontroll av alle 

lekeapparater som befinner seg på området til medlemmene av Velforeningen. 

Det gjennomføres en inspeksjon pr år som dokumenteres. Avtalen er inngått 

for 3 år og starter våren 2012.  

Teknisk rom: 

Tekniske rom inspiseres av AS ServiceSentralen hver 14 dag i vinterhalvåret og 

1 gang pr måned i sommerhalvåret. Det foretas visuell kontroll og påfylling av 

vann. Varmesystemet stenges av på våren. 

Styrets representanter har ansvar for å stenge utevannet senhøsten og sette 

dette på om våren. 

Det er inngått avtale med VVS Gruppen om oppstart av varmeanlegget på 

høsten. Normalt startes dette 2. halvdel av september. Det foretas samtidig en 

kontroll av anlegget. Ved akutt behov for rørlegger til Sameiet er nødnummeret 

_____________ 

 



 

Brannmelder: 

Det er inngått avtale med firma Eltek om årlig oppfølging av våre sentrale 

brannmeldere. Telefon Eltek 81544045. 

 

Utomhusanlegg generelt: 

Tak inspiseres av to styremedlemmer minimum vår og høst for å sikre at sluk 

ikke tettes av løv og lignende. Membran på tak sjekkes visuelt. Tilstanden 

rapporteres til styret. Det samme gjelder utvendig trapp ned til kjellerboder. 

Det er utarbeidet instruks for det generelle utvendige vedlikeholdet, skifting av 

lyspærer i oppganger og generell rydding som ivaretas av AS ServiceSentralen.  

Det er også utarbeidet instruks for innvendig renhold av fellesarealer. Dette 

ivaretas av firma Zlarks Vinduspuss. Styret forventer at disse har utarbeidet 

egne HMS planer for sin drift 

 

Felles inne - områder/garasje: 

Alle fellesområder innomhus gjennomgås minimum 1 ganger pr måned av 

beboere i Sameiet. Ved avvik leveres det rapport til Styret. Beboere som 

plasserer brennbare ting eller ting som ikke hører hjemme på fellesarealet får 

varsel om dette med beskjed om at det må fjerne umiddelbart. 

Avfall: 

Foreløpig sorteres avfallet i papir og restavfall. Vi henstiller til samtlige å levere 

spesialavfall (Elektriske artikler, glass, metall kjemiske produkter etc.) på 

kildesorteringsanlegg. Avfall som ikke får plass i avfallscontainerne må ikke 

settes ved siden av disse men bringes til et egnet sted som tar i mot dette (for 

eksempel Grønnmo avfallsstasjon). Det blir leid inn container til felles bruk 

minimum en gang pr år.   

 

 


