Sundekrossen Borettslag

Viktig informasjon ! Må leses !
Borettslaget har inngått avtale med Get, vår TV- og bredbåndleverandør, om installasjon av
brannvarslingssystemet Get SAFE i alle våre leiligheter og fellesareal.
Get SAFE er en helt ny brannvarslingstjeneste for boligselskaper, som gir styret full oversikt over
brannsikkerheten i vår byggningmasse.
Systemet opererer med optiske røykvarslere som også måler temperatur, luftfuktighet og bevegelse.
Røykvarslerne, som installeres i alle leilighetene og i fellesarealene, kommuniserer trådløst med
hverandre, både i hvert enkelt hjem og med resten av bygget. I tillegg kobles den til internett som gir
hver beboer oversikt og kontroll over innbruddsalarmen fra smarttelefon eller nettleser.

-

Røykvarslere kommuniserer videre over internett til døgnbemannet alarmstasjon. Alarmstasjonen
avklarer situasjonen umiddelbart og kontakter brannvesenet ved behov. Samtidig som alle røykvarslere
i bygget utløser alarm, mottar beboere også varsel på mobil om hvor det brenner og oppmøtested ved
evakuering. Get SAFE inkluderer også en personlig innbruddsalarm for alle beboere.
Med Get SAFE kan styret enkelt ivareta ansvaret for sikkerheten i borettslaget og til enhver tid ha full
oversikt over brannsikkerheten. Brannvarslingen gir rask respons og økt sikkerhet gjennom tilkobling til
FG-godkjent alarmstasjon. Med Get SAFE får altså borettslaget en smart kollektiv brannvarsling med
en enkel og kostnadseffektiv alarm som er tilpasset leilighetene.
Styret i borettslaget har et stort ansvar for brannsikkerhet, men mangler den nødvendige kontroll. Styret
kan ikke være trygg på̊ at beboernes røykvarslere faktisk er operative uten å fysisk inspisere hver
boenhet. Det er store mørketall vedrørende operative brannalarmer og så mange som 500 000
nordmenn mangler tilstrekkelig brannvarsling, selv om man er forpliktet til å brannsikre sin bolig.
Gjennom Get SAFE vil styret til enhver tid ha full kontroll over ALLE installerte alarmer og vil gjennom
systemet få beskjed om en alarm er ute av funksjon av en eller annen årsak. Dette gir en trygghet for
alle i borettslaget.
Om du vil lese mer om Get SAFE kan du gå inn på Get sine hjemmesider
http://artikler.get.no/get-safe/slik-fungerer-det/
Installasjon og iverksettelse av systemet vi skje i første halvdel av 2017. Dette krever at håndverkerne
får tilgang til din leilighet og vil bli avtalt direkte ved avtale mellom deg og installasjonsfirmaet. Det vil bli
installert 1-en varsler i blokkleilighet og 2-to i rekkehusleilighet, en i hver etasje. Om du som beboer
ønsker flere varslere kan disse leveres ferdig montert for kr. 1.000,- pr. enhet.
Abonnementskostnadene pr. leilighet påvirkes ikke av antall varslere.
Om du ikke benytter deg av internett (gjelder ca. 20 i borettslaget) vil Get sette opp det nødvendige
utstyret for drift av Get SAFE omkostningsfritt for deg.
For at denne investeringen skal fungere er det ubetinget nødvendig at ALLE svarer på den
spørreundersøkelsen som blir/er distribuert i nær fremtid, i all hovedsak via e-mail men også pr. brev til
de vi ikke har e-mailadresse til.
Hjelp oss å få denne uhyre viktige investeringen opp å gå så smertefritt som overhodet mulig.
På forhånd TAKK FOR HJELPEN.

