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Brand i Blidahpark
Natten mellem mandag den 26. og tirsdag den 27. oktober udbrød der brand i en
lejlighed i Blidahpark 11. Årsagen er endnu ikke afklaret og politiet og
brandmyndigheden arbejder stadig på at udrede situationen. Det var meget trist at
opdage at en ældre herre har mistet livet i forbindelse med branden.
Som en naturlig opfølgning på branden vil bestyrelsen søge råd og vejledning hos
brandmyndigheden for at sørge for at Blidahpark kan sikres mod brand, således at vi
ikke skal have sådan en oplevelse en anden gang. Dette kunne f.eks. dreje sig om
røgalarmer og sikring af brandveje og opgange. Så snart der er nyt om dette vil vi
kommunikere dette ud til alle, via nyhedsbrevet. Det er dog vigtigt at understrege,
at bestyrelsen opfordrer alle beboere til at opsætte røgalarmer inde i deres
lejligheder. Hvis der er beboere som har svært ved selv at opsætte røgalarmer, så vil
Kim og Frank kunne være behjælpelige med opsætning i det omfang deres øvrige
opgaver tillader det. Vi henviser til Gentofte.dk og brand.kk.dk for gode råd om
røgalarmer og, hvordan man undgår brand. Se i øvrigt også den vedhængte pjece.
Vi understreger endnu engang vigtigheden af ikke at have noget som helst stående i
opgange, udenfor opgange og ved døre. Der er risiko for, at man i forbindelse med
evakuering af opgaven i røg og evt. mørke kunne falde over disse genstande.
De berørte beboere i blokken som er brandskadet er dækket af egen forsikring og af
ejerforeningens forsikring. Der kommunikeres direkte til de berørte beboere via
DATEA, politiet og forsikringsselskaberne.
Endeligt skal det bemærkes at, hvis man kontakter bestyrelsen samlet, så skal man
være opmærksom på, at bestyrelsen svarer efter førstkommende bestyrelsesmøde.
Hvis man har brug for et hurtigere svar, så kan det være hensigtsmæssigt at
kontakte de ansvarlige direkte. Se telefonnumrene ved varmemesterkontoret eller
på hjemmesiden.
Bestyrelsen sender de varmeste hilsner til alle beboere og pårørende som er berørte
af den ulykkelige situation som branden forårsagede.
Næste bestyrelsesmøde er 7.12.2015 kl. 17.00.
Venlig hilsen
bestyrelsen

