Brandreglerne
Der har siden bestyrelsens seneste trappe-rydnings-tur sidste vinter været mange
diskussioner om hvilke brandregler, der gælder. - Og ikke mindst hvordan de skal
fortolkes.
Det har også været diskuteret, hvad bestyrelsen kan gøre for at sikre, at vi bor i en
ejendom, hvor man ikke stilles hindringer i vejen for at komme ud i det ulykkelige
tilfælde af en brand.
Bestyrelsen har derfor kontaktet brandmyndigheden (Københavns Kommune, 1.
Bygningsinspektorat) for at få forklaret, hvordan reglerne egentlig er. På baggrund af
dette, har vi vedlagt en side, som vi beder jer sætte ind i Info-mappen fra
andelsforeningen.
På baggrund af diskussionerne og kommunens anvisninger har vi konkluderet:
• At det er til alles bedste, at vi (også småbørn og ældre) kan komme ud, hvis det
brænder og at brandmændene kan komme ind
• At der roder frygteligt visse steder, og at det er til gene for naboer og gæster
• At eventuelle barne- og klapvogne, der ikke bruges dagligt eller næsten dagligt
skal stå i cykelkælderen eller et kælderrum/loftsrum
• At forældrene skal tage dyner med videre med op, så det ikke ligger i opgangen
Vi har desuden diskuteret, hvordan vi kan få folk til at overholde reglerne - udover altså
at informere grundigt om dem. Vi er blevet enige om at følge denne fremgangsmåde:
1. Ved den seneste arbejdsweekend var der et hold rundt på bagtrapperne og fjerne
ting, der åbenlyst var affald. De blev smidt i containeren til storskrald.
2. Bestyrelsen har bedt konkrete andelshavere om at fjerne ting fra trappeopgange,
både for og bagtrapper
3. Bestyrelsen vil i mellem af jul og nytår checke alle for- og bagtrapper. I bedes
inden da fjerne alt fra opgangene. De, der ikke har fjernet sine ting vil ifølge vores
husorden modtage en bøde på 100 kr.
4. Der vil blive bestilt en storskraldscontainer i en af weekenderne i januar/februar.
Alt hvad der ikke er fjernet fra opgangene inden da, vil blive smidt 'ud.

Og for at der ikke skal være tvivl: Der må gerne være måtter i opgangene. Der må gerne
stå barnevogne og klapvogne i opgangene, hvis døren kan åbnes helt. Der må gerne stå
planter i vindueskarmen, og sættes plakater op på væggene.

