
Too hot to handle?
Kjære student! Vi lover å gjøre alt vi kan for at du får et trygt studieår i Ålesund, 
men du må gjøre din del av jobben. Les hva vi forventer av deg!



1 Vi forventer at du passer på mens du 
lager mat på komfyren.
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Vi forventer at du er forsiktig med 
all bruk av åpen ild.

Vi forventer at du lader mobil og annen  
elektronikk mens du er våken og til stede.

Vi forventer at du alltid går ut ved brann-
alarm, og at du ikke utløser den unødig.

Vi forventer at du har fungerende 
røykvarsler om du leier hybel eller leilighet 
privat (dvs. ikke fra SIT).

Flest branner oppstår i forbindelse med matlaging på 
komfyren. Vær alltid våken, edru og til stede mens du  
kokkelerer. Husk også at for mye stekeos kan utløse 
brannalarmen og føre til en unødvendig utrykning.

Pass på levende lys, ildsteder og annen åpen ild. Vær 
forsiktig ved bruk av bål og grill. Husk at det er bålforbud 
i skog og utmark fra 15. april til 15. september.

Skader, tildekking og produktfeil kan føre til at mobiler, 
ladere og lignende begynner å brenne. Vær særlig obs 
på elsykler, elsparkesykler og andre ting som får hard 
medfart. Unngå overdreven bruk av skjøteledninger.

Brannutrykninger som følge av unødige brannalarmer 
koster samfunnet mye penger. Samtidig er det livsviktig 
at vi alle respekterer brannalarmen hvis den utløses. 

Utleier er ansvarlig for at du har røykvarsler, men du har 
ansvaret for å bytte batteri og teste den jevnlig. Leier du 
av SIT, tar de seg av dette. Røykvarslere redder mange 
liv hvert år!
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Vi forventer at du gjør deg godt kjent med 
rømningsveier i tilfelle brann.

Vi forventer at du vet hvor du finner 
nærmeste slokkeapparat eller brannslange.

Vi forventer at du gir oss beskjed via  
branntips.no hvis du er bekymret for brann-
sikkerheten der du bor.

Vi forventer at du ringer nødnummer 110 
ved brann eller ulykke.

Utleier har ansvar for at det finnes tilstrekkelig med 
slokkeutstyr. Du må vite hvor dette er, og sette deg inn i 
hvordan det brukes.

Tenk nøye gjennom hvilke muligheter du har til å 
komme deg ut fra ulike rom i en nødssituasjon. Sjekk 
sikkerhverdag.no for informasjon om hva som kreves av 
rømningsveier der du bor.

Vi følger opp og undersøker alle bekymringsmeldinger 
innen tre virkedager. Om du ønsker det, kan du være 
anonym overfor utleier.

Hvis det brenner, handler det om minutter og sekunder. 
Si hvem du er, hvor du ringer fra, hva som har skjedd og 
fortell oss om det er folk som er i umiddelbar fare. 
Ikke legg på før alarmoperatøren sier at du kan det.

Ved brann:
Redde ut alle som er i fare. 
Varsle nødnummer 110.
Slokke dersom det er mulig.

Førstehjelp ved brannskade
Rask førstehjelp kan begrense brann- 
skader. Husk 20/20-regelen: Kjøl ned 
brannskaden i 20 minutter i vann som 
holder ca. 20 grader °C.  
Ring medisinsk nødnummer 113 ved 
mistanke om alvorlig skade.



Svar og vinn bygavekort!

Skann QR-koden og svar på fem spørsmål innen 
1. oktober 2021, så er du med i trekningen av 
ti bygavekort verdt 500 kroner!

Et bygavekort kan brukes til shopping, skjønnhet og 
velvære, kultur og restaurantopplevelser i Ålesund  
sentrum. Full oversikt over brukersteder finner du på 
sentrumsforening.no.

Finn oss:
aabv.no 
/alesundbrannvesen  
@alesundbrannvesen 
alesundbv 
@MogR110Sentral
brannvesenet@aabv.no

En unødig brannalarm til prisen av  
100 halvlitere øl. Du risikerer å få regningen.
Når det automatiske brannalarmanlegget utløses av 
os fra matlaging, damp fra dusjen, bygningsarbeid 
eller teknisk feil, kaller vi det en unødig brannalarm.  
I studenthjem er brannalarmanlegg som regel  
direkte tilknyttet 110-sentralen, noe som innebærer at 
vi rykker ut så snart alarmen går. Får brannvesenet 
gjentatte unødvendige utrykninger til samme adresse, 
faktureres boligeieren for kostnaden. I noen tilfeller er 
det leietakeren som må betale dette. Vær derfor nøye 
med å unngå å svi maten!


