KØBENHAVNS BRANDVÆSEN
FOREBYGGENDE AFDELING

H.C. Andersens Boulevard 23 .1553 København V

Gaderummet
Rådmandsgade 60
2200 København N

Dato:

J.nT.:

Direkte tit::

Sagsbehandler:

22. juni 2007

3591/2007

33662934

Steen Wiingaard

Vedrørende matr. nr. 5607 Udenbys Klædebo Kvarter, Rådmandsgade 60. Soverumsafsnit i
Gaderummet.
I medfør af Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 411 af26. m~ 2003· med æn
dringer af 19. maj 2004 - har brandvæsenet den 21. juni 2007 foretaget brandsyn af ovennævnte
soverumsafsnit
Sovesalen er omfattet af bestemmelserne i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 21. marts
1990 - med ændringer af23. september 1999 og 19. maj 2004 - om brandværnsforanstaltninger i
bl.a. hoteller, med tilhørende "Driftsmæssige forskrifter", der skal iagttages under driften.

Brandsynet gav ikke anledning til driftsmæssige påtaler.

Som aftalt ved eftersynet skal brandvæsenet på det kraftigste anbefale, at stofstykker (lagner) som
ophænges ved køjesengene brandimprægneres effektivt. Stofstykkerne skal genimprægneres løben
de og altid efter vask.
Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at såfremt der ønskes opsat gardiner ved dørene direkte til
gården må det ikke foretages således at dørene kan maskeres (gemmes bag gardinet).
Brandvæsenet har i øvrigt noteret sig, at følgende forhold er udført som aftalt:
•
•
•

Der er opsat hjemmerøgalamler i lokalet. Røgalarmerne skal jævnligt kontrolleres.
Der er opsat ekstra brandslukningsmateriel i form af håndsprøjtebatterier i lokalet.
De 2 af hinanden uafhængige døre direkte til terræn i det fri kan åbnes uden brug af nøgler
eller andet værktøj.
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• Brandinstruksen, Ordensforskrifter til forebyggelse afbrand og eftersyns- og vedligeholdelsesvejledningen for den vandfyldte slangevinde, findes ophængt. Datoen for det årlige eftersyn af slangevinden skal fremgå af mærkat i slangevindeskabet.
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