NYHEDSBREV maj 2019
Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet redigeres af Majken Machon
Aabenhus og det udkommer via intranettet så ofte, der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til
indhold i nyhedsbrevet, så er du meget velkommen til at kontakte Anja eller Majken på post@bsik.dk

Farvel til Kasper
Fredag den 26. april var der inviteret til
afskedsreception for Kasper på station
Kolind.
Der var flere taler, heriblandt formanden
for Beredskabskommissionen Nils Borring
og Niels Henrik sagde også et par ord på
vegne af brandmændene og de
fuldtidsansatte.
Kasper takkede for tiden i Beredskab &
Sikkerhed og det med en slet skjult grøde i
stemmen.
Vi ønsker Kasper held og lykke i Østjyllands Brandvæsen, og Beredskab & Sikkerhed ser frem til at byde en
ny direktør velkommen, når denne er fundet. Indtil da, er Niels Henrik konstitueret Beredskabsdirektør.

Mangler du ”Holdleder som teknisk leder”, så sæt X i kalenderen
Der afholdes Holdleder som teknisk leder den 25. og 26. januar 2020 på Langvang i Randers.
Så kører du med dispensation, så reservér datoerne til uddannelse

Ny AMR i Allingåbro
Rasmus Egeberg er ny arbejdsmiljørepræsentant i Allingåbro.

Stafet for livet, vi vil SÅ gerne have dig med
Vi deltager igen i år i Stafet for Livet i Rønde lørdag den 7. september kl.
12.00
til
søndag
den
8.
september
kl.
12.00
Man vælger selv om det er gang, løb eller cykling, og man kan skifte som
man ønsker undervejs.
Beredskab & Sikkerhed betaler deltagergebyret, alle deltagerne får en tshirt, og der bliver sørget for forplejning til jer hele døgnet. Vi stiller et telt
op, så vi har en base.
RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND

For at deltage i stafetten, skal du kunne være på pladsen i minimum
fire
timer
(selvfølgelig
med
pauser
efter
behov).
Har du lyst til en sjov dag med kollegaer fra alle stationer, og vil du
bakke op om Stafet for Livet, så skal du nu:
1. Hjælpe os med at finde sponsorer. Hver en krone tæller.
2. Skrive til anjma@bsik.dk at du ønsker at deltage + klokkeslæt fra og
til.
Tilmelding
senest
mandag
den
5.
juli.
3. Skrive t-shirt størrelse (Samme som beredskabets mørkeblå t-shirts)
Vi håber selvfølgelig rigtig meget, at en stor del af jer vil deltage i alle 24 timer.
Du kan læse mere om Stafet for livet her https://www.stafetforlivet.dk/om-stafet-for-livet/
Hvis du har spørgsmål, så kontakt Anja på tlf. 22768369.

Presseklip
Pas på med ukrudtsbrænderen
De sidste tre dage er Beredskab og Sikkerhed rykket ud til flere
naturbrande på grund af tørke.
Hold igen med ukrudtsbrænderen og vær varsom, når du tænder bål.
Lignende advarsler hørte vi igen og igen sidste sommer, men
forskellen i år er, at opfordringerne kommer allerede i april måned.
De seneste 32 dage er der samlet faldet under seks millimeter regn, og derfor er det lige nu usædvanligt
tørt for årstiden.
- Den luft og tørke, som vi oplever for tiden, gør, at der meget nemt opstår naturbrande, siger Niels Henrik
Nielsen, der er indsatsleder i Beredskab og Sikkerhed, som dækker Randers, Favrskov og Djursland, til TV2
ØSTJYLLAND.

Allerede mange naturbrande i april
I Beredskab og Sikkerheds område har der indtil videre været mellem 12 og 14 naturbrande i april.
De sidste tre dage er de rykket ud til tre brande i Favrskov og Randers kommuner.

Hvis man skal brænde ukrudt af, så sørg for at have haveslangen eller en spand vand i
nærheden.
Niels Henrik Nielsen, indsatsleder, Beredskab og Sikkerhed

- To af dem var opstået på grund af gasbrændere, og den tredje var et bål, som var uovervåget. Så var der
nogle gnister, der fløj hen og fik fat i noget flis, som lå tæt på en bygning, siger indsatslederen.
Derfor opfordrer han alle til at være varsomme, når de tænder bål.
- Sørg for at have en spand vand i nærheden. Og sørg for at være i nærheden af bålet hele tiden. Hvis man
forlader bålet, så sluk det inden, lyder det.

Jagten på ukrudtet er gået ind
Det varme vejr lokker naturligt nok østjyderne i haven, og det sætter gang i jagten på ukrudtet. Men inden
man finder ukrudtsbrænderen frem fra skuret, skal man lige tænke sig om.
- Hvis man skal brænde ukrudt af, så sørg for at have haveslangen eller en spand vand i nærheden, og hold
jer langt fra garager, plankeværker og andre bygninger, siger Niels Henrik Nielsen.

Den luft og tørke, som vi oplever for tiden, gør, at der meget nemt opstår naturbrande.
Niels Henrik Nielsen, indsatsleder, Beredskab og Sikkerhed
Gør man ikke det, så er der særlig stor fare for, at der opstår brand.
- Når man kommer tæt på bygninger, garager, plankeværker og andet, hvor man ikke rigtig kan se, hvad
der er på den anden side, så kan der ske det, at når gasflammen kommer derhen, så gemmer der sig måske
spindelvæv, tørre blade, grene eller andet, som fænger med det samme. Og så tager det ganske få
sekunder, før vi har enten en naturbrand eller en bygningsbrand.

Kontaktoplysninger
Hvis du har noget på hjerte, så skriv til Niels Henrik på: nhn@bsik.dk
eller ring mellem 07-17 på 5156 2581.
Ansatte i Beredskab & Sikkerhed med spørgsmål til driften skal primært trække på stationskoordinatorerne.
Kan du ikke få svar på dit spørgsmål her, så er du velkommen til at trække på områdekoordinatoren:
Område Vest: omrvest@bsik.dk
Område Syd: omrsyd@bsik.dk
Område Nord: omrnord@bsik.dk
Uddannelse: udd@bsik.dk
Logistik: log@bsik.dk
Falck-ansatte kontakter Bjarne Jørgensen på bjj@falck.dk hvis der er spørgsmål til driften.

