
 

 

 

 

1. BRANN 

Jeg har fått og gått gjennom gjeldende branninstrukser og har ansvar for at de blir fulgt. 

2. BRANNTAVLA 

Dersom jeg oppdager feil på branntavla ringer jeg ansvarlig utleier. 

 

3. TYVERIALARM 

Hele anlegget er tyveriovervåket. Det er to steder for ut- og innkobling av dette. I hovedbygget er det rett innenfor 

dør ved nøkkelboks. I nybygget er det innenfor utgangsdør i 3. etasje. 

SKRU AV TYVERIALARM VED ANKOMST: 

1. Lås deg inn 

2. Trykk på ikonet grønt hus (blinkende grønn lampe på avleser) 

3. Hold brikken opp mot de to små hullene øverst på avleseren. Anlegget er nå utkoblet. 

SKRU PÅ TYVERIALARM VED AVREISE: 

1. Sørg for at alle vinduer er lukket og dørene er lukket og låst. 

2. Trykk på ikonet rødt hus (ikke grønt/rødt) 

3. Hold brikken på nøkkelringen opp mot avleseren (øverst til venstre) 

4. Åpne døren, gå ut og lukk og lås den etter deg. Legg nøkkelen i nøkkelboksen, endre på sifferhjulene og sett 

gummihetten på plass. 

4. ALARMUTRYKNING 

Jeg er kjent med at kostnadene ved utrykning fra NOKAS eller Brannvesen forårsaket av mangelfull oppfølging av 

instrukser – blir helt eller delvis fakturert leietaker. 

 

5. NØKKELOPPBEVARING 

Jeg har ansvar for å oppbevare nøkler på en trygg og forsvarlig måte slik at ingen nøkler kommer bort under vårt 

opphold. Dersom nøkkelen kommer bort, vil det føre til ekstra kostnader for leietaker. 

6. DØRER OG VINDUER 

Jeg tar på meg ansvaret for at alle vinduer er lukket og alle dører er lukket og låst før jeg forlater senteret. 

 

7. VARME NYBYGG 

Varme på toalettrom står på i leieperioden og termostater skal ikke røres. Panelovnene står normalt på om dagen og 

av om natten. Når panelovnen står på, kan varmen slås av ved å bruke av knappen på ovnen. Ved avreise skal alle 

panelovnene stå på og varmepumpen i møtesal settes på 17 grader. Dørene ut mot kjøkken og toalett skal stå åpne. 

Ønsker en spesiell varmestyring, ta kontakt med utleier. 

8. VARME HOVEDBYGG 

Ved avreise: sett varmepumpen på 15 grader. Panelovner på kjøkken og toalett og bad i sanitæranlegg settes på 10 

grader. Alle innvendige dører skal stå åpne, både i møtesal, kjøkken og sanitæranlegg. 

 

ANSVAR SKJEMA 


