NYHEDSBREV oktober 2017
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

Sikkerhed – for din skyld kommer Safety First
Af Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl

Stigning i registrerede nærved-hændelser
6 gange i 2016 blev en nærved-hændelse registreret i Beredskab & Sikkerhed. I skrivende stund – oktober
2017 – har vi rundet 25 nærved-hændelser. Det er virkeligt godt, og vi skal have gang i mange flere
registreringer. Fordi der er så meget vigtig læring, som ellers går tabt.
”Hvorfor er nærved-hændelser godt – det var jo lige ved at gå galt?!?” Ja; det var lige ved at gå galt og
registrering af nærved-hændelsen med hurtig opfølgning og informationsdeling til alle via nyhedsbrevet, skal
være med til at sikre, at det ikke går galt en anden gang. Med registrering af nærved-hændelser sætter vi
læring for hele organisationen i system.

Nærved-hændelser skal give læring!
Som beredskabsdirektør står jeg til regnskab for sikkerheden. Det er et ansvar, som jeg er ekstremt bevidst
om. Både når vi dimensionerer, når vi prioriterer og når noget går galt. En vigtig kilde til forbedring af jeres
arbejdsmiljø opstår, når noget er lige ved at gå galt. Derfor er læring fra de enkelte nærved-hændelser så
vigtig at få sat i system. Jeg står til regnskab for din sikkerhed, men du har ansvaret for din egen sikkerhed.

Nærved-hændelser skal ikke bruges til at slå hinanden oven i hovedet med!
I forrige uge hørte jeg, at en brandmand ikke turde registrere nærved-hændelser, fordi han tidligere var
blevet mødt med repressalier fra en indsatsleder på efterfølgende indsatser. Jeg er stadig ved at finde hoved
og hale i den historie, men alene brandmandens bekymring er nok til, at jeg skriver denne artikel til jer:
INGEN skal frygte for repressalier, hvis de laver en nærved-registrering. Jo flere registreringer – jo mere
læring til os alle. Hvis nogen af jer oplever, at I bliver hængt ud eller at der på anden vis bliver set skævt til
jer efter registrering af en nærved-hændelse, så kender I nummeret til mig, og jeg vil bede jer om at kontakte
mig snarest, så vi kan få en god snak om jeres oplevelser. Kun på den måde kan jeg sikre, at der bliver taget
hånd om situationen.

Hvordan følger vi op på nærved-registreringerne?
Når I har lavet en registrering af en nærved-hændelse i C3, så bliver der automatisk sendt en mail til
Arbejdsmiljøgruppen, til områdekoordinatorerne, til fagkoordinatoren for Salg & Service og til
beredskabsdirektøren. Næste dags morgen starter områdekoordinatoren så med at følge op på sagen. Noget
kan måske løses umiddelbart – noget tager lidt længere tid. Det første, som områdekoordinatoren gør, er at
få alle facts på bordet. Man indhenter informationer fra de implicerede parter og får uddybet baggrunden
for hændelsen. Herefter starter arbejdet med at finde en god løsning, så problemet ikke gentager sig. Når
løsningen er klar til implementering bliver det hele beskrevet i et kortfattet dokument, som så bliver gjort
tilgængeligt for alle i C3 og omtalt i Nyhedsbrevet. Tak fordi I er blevet så gode til at registrere. Bliv ved!
RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND

Nytårsparole 2018
Datoerne for nytårsparole ligger som følger:
Lørdag den 6. januar
Lørdag den 13. januar
Lørdag den 20. januar

Rønde, Knebel og Ebeltoft
Hadsten, Allingåbro og Hornslet
Grenaa, Fjellerup, Kolind og de frivillige fra Grenaa.

Tidspunkt kl. 9.00 – 11.00
Anholt har parole og Safety first-træning ved et samlet arrangement.

Skal brandhandskerne sendes til vask eller ej?
Dette må vi erkende er et spørgsmål, som ikke har været kommunikeret tydeligt nok ud til alle.
Det skal derfor endeligt fastslås at jeres brandhandsker er at betegne som
personligt udstyr ligesom eksempelvis jeres støvler. Når jeres brandhandsker
er blevet beskidte ved indsats, er det altså ikke meningen at de skal følge
indsatstøjet til vaskemaskinen. De skal i stedet vaskes på skadestedet som I
gør med jeres støvler og hjelm. Børste, spand og sæbe bliver leveret til
stationerne så det vil være at finde i indsatskøretøjerne til dette formål.
Når handskerne efter sådanne en vask så er
våde er det naturligvis ikke muligt at benytte
dem til en eventuelt efterfølgende indsats.
Derfor bliver der købt ekstra handsker ind til at
komme ud på stationerne. Af dette depot kan man så tage et par ”låne”
handsker indtil egne handsker er blevet tørre og klar til indsats igen.

CBRNE i Rønde
Tirsdag den 5/9 gik alarmen i Rønde kl 1810, heldigvis var vi klar,
lokal øvelse i CBRNE.
På en lokal virksomhed var der sket et uheld med farlige stoffer,
en minigraver med gafler havde været ved at flytte en palle med
Phenol ca 200 liter. (UN1381) Den var kørt ind i to personer og
pallen var uheldigvis slået i stykker, så spildet kunne desværre
ikke lige stoppes.
De to personer var bevidstløse og den ene havde lidt af stoffet på
sig.

Sprøjte og tankvogn ankom og holdleder Per satte straks i
gang med opgaven.
Der blev sendt et hold ind med fuld beskyttelse og med
besked om ikke at komme i direkte kontakt.
De fik slæbt/båret de to uheldige ud med hjælp fra et ekstra
røgdykker hold.
Efter endt evakuering kunne de begynde at løse opgaven
med at stoppe spild. Her blev tilkaldt hjælp fra
kemikaliedykker.
Desværre blev vores holdleder så presset så han fik et ildebefindende, og der måtte indsættes en ny
holdleder. Keld fik æren.
Alt i alt forløb det fint, med de små ting man glemmer. En god øvelse med et højt humør og indlevelse fra
alle.
Her lidt billeder fra aftenen:

Takketur med de frivillige fra Grenå
Af Kirsten Dyrvig

En gruppe af de frivillige fra Grenå har været på tur til København
for blandt andet at besøge de frivillige ved Hovedstadens
Beredskab. Turen foregår som hyggeligt samvær, hvor der gerne
skal besøges en form for beredskab.
I år gik turen til hovedstaden, hvor vi fik rundvisning og nærmere
beskrivelse af Frivilligenheden ved Hovedstadens Beredskab. De to
frivillige Mads og Mikkel fortalte om den udvikling deres
Frivilligenhed har været igennem i løbet af de sidste år, og hvordan de nu bliver brugt til diverse opgaver i
sammenhæng med det øvrige beredskab. De kunne vise os en masse forskelligt udstyr de har fået bygget op
og samlet sammen; ambulancer til førstehjælpsenheden, kompressorer, madtrailer, lysmateriel og meget
andet. Ønskelisten blev lang inden vi havde forladt de to og tog videre.
Turen kan forhåbentlig bruges konstruktivt i forbindelse med de
arbejdsgrupper, som de frivillige fra både Randers og Grenå er ved at få i gang
under emner som Operativ indsat, Logistik, Indkvartering og forplejning osv.

BRANDGODT MED POSITIVE ARBEJDSPLADSER – Artikel bragt i Erhverv Djursland:
Ordningen med deltidsbrandmænd på Djursland bæres oppe af positive arbejdsgivere.

Ved Per Hansen Tømrerfirma ApS i Rønde er indehaver Per Hansen og tre af de fire ansatte tømrere
deltidsbrandmænd. „Jeg synes, det er en rigtig god idé at være brandmand, men man skal også ville det, og
jeg presser ikke nogen til det,“ siger Per Hansen. „Det er sikkerhedsmæssigt et stort plus på arbejdspladsen,
da brandfolkene har set, hvordan det KAN gå og er gode til at se fremad og forudse faren, inden der sker
noget.“

Sammenhold i ny bonusfamilie
Tømrer Michael Jensen blev ansat i 2014, hvor han netop også var færdiguddannet deltidsbrandmand. Han
fortæller, hvordan han oven i alt det andet har fået en ny bonusfamilie. „Når vi i brandbilen er til Open by
Night i Rønde, tirsdagstræf på Kalø og sommerfester m.m. uden at få løn for det det, er det jo både fordi vi
har det godt sammen og gør det for en god sag,“ siger Michael og tilføjer, at det også er meget tillidsbetonet
at være brandmand. „Du ved jo ikke, hvem du skal være makker med, den dag alarmen går, og du trækker i
røgdykkerudstyret.
”For at kunne leve op til, at vi altid går to ind og to ud, må vi kunne stole på hinanden.“ En deltidsbrandmand
får et fast månedshonorar samt løn under uddannelse og ved udrykning og skal kunne stille på stationen
senest fem minutter efter, at alarmeringen lyder på bipperen. „Mens vi sidder her ved bordet og snakker,
har vi begge bipperen tændt, og når vi om lidt kører ud på arbejdsopgaver længere væk, slukker vi den, så
man på stationen kan se, at vi ikke er til rådighed,“ fortæller Per. „Jeg kan altid bede en medarbejder om at
slukke for bipperen, hvis en arbejdsopgave kræver det, og skulle alarmen lyde, mens vi i regnvejr er ved at
lukke taget på et hus, kan vi med et tryk på en knap altid melde tilbage, at vi ikke har mulighed for
brandmandsopgaven.“ Han møder stor forståelse for nogle timers forsinkelse i arbejdet ved eventuel
alarmering. „Jeg har aldrig haft en dårlig kundeoplevelse på grund af, at vi måtte rykke ud.“

Tre deltidsbrandmænd på værkstedet i Hornslet
Ved Inter Roll Nordic A/S i Hornslet er tre af de syv ansatte på værkstedet deltidsbrandmænd, og det er
tilfældighedernes spil, der har gjort, at de tre brandmænd, Lars Andersen, Carsten Møller Jensen og Michael
Urbak er endt sammen på denne arbejdsplads. „De er billigere end at investere i et sprinkleranlæg,“ siger
værkfører Carsten Borkholm med blink i øjet til de tre ved den sidste kop kaffe inden fyraften. Han er ikke
selv brandmand. „Men det er nu også betryggende at vide, at vi har tre førstehjælpere her på værkstedet.“
Der er i Hornslet 15-20 årlige udrykninger i dagtimerne inklusive weekender, og der har ikke været problemer
i forhold til arbejdspladsen. „Så længe de finder ud af at administrere det som hidtil, er det bare rigtig fint.
Og de kan jo altid slukke for bipperen i de travleste timer.“

Der er løbende behov for nye folk
De to brandmænd, Lars og Carsten, bor i Rønde og er uden for arbejdstiden tilknyttet stationen der, mens
de rykker ud fra stationen i Hornslet, hvis alarmen går i arbejdstiden. Michael Urbak bor i Hornslet, og
foruden brandmandsjobbet har han som stationskoordinator ansvaret for stationen i Hornslet. „I løbet af de
næste 1-2 år går tre deltidsbrandmænd på pension, så vi er på udkig efter deres afløsere. Fra 1. april næste
år lukker stationen i Lystrup, så vi kan også se frem til flere udkald, da vi i nogle tilfælde skal hjælpe til i det
dækningsområde.“ Han opfordrer folk i Hornsletområdet til at overveje brandmandsvejen og henvende sig,
hvis de vil høre nærmere. For tiden er der foruden i Hornslet også behov for nye deltidsbrandmænd i
Hadsten, Kolind, Ebeltoft og Fjellerup.
„Alderen spænder vidt. Lige nu er der eksempelvis en 55-årig under uddannelse i Grenaa.“
Artiklen er at finde her http://www.erhvervdjursland.dk/204/14/

Halloween
Beredskab & Sikkerhed var også til stede rundt på Djursland i forbindelse med Kulturnatten 27. oktober.
Vores juniorkorps var taget til Kulturperronen i Auning for at vise brandbilen frem, og vores sminkører ved
de frivillige i Grenå stod på Torvet i Grenå og sminkede større eller mindre sår i ansigterne på børn og
barnlige sjæle. Det satte en hvis stemningen i midtbyen med alle de hårdt
sårede borgere der rendte rundt i mørket mellem spøgelseshus, bål ved
spejderne og særudstilling på Museet. Også journalisten ved TV2 Østjylland
sprang til og fik sminket et sår i panden til live indslaget fra Grenå.

Nær-ved-ulykke - Slangespringning
I forbindelse med reetablering efter øvelse ved uddannelse er en kursist tæt på at blive ramt af slangen på
grund af en slangespringning.
Skadelidte går og skyller slanger efter øvelse med skumudlægning, hvor der pludselig er så meget tryk på
slangen, at skadelidte er nødsaget til at slukke for strålerøret hurtigt for at få magt over slangen igen.
Herved skabes et så stort tryk i slangen at den springer og er tæt på at ramme skadelidte, som dog bliver
meget våd af hændelsen.
Kursisten får ingen behandling efter hændelsen, men får dog tørt tøj på til resten af uddannelsen.

Som pumpepasser skal der hele tiden tages højde for tryktabet i slangerne, trykket som skal være ved
strålerøret (5-7 bar). Afgangstrykket aflæses på manometret. Afgangstrykket er summen af statisk trykhøjde,
strålerørstryk og tryktab i slangerne.
Pumpepasseren skal altid befinde sig ved bilen for at kunne reagere på de signaler som kommer fra
mandskab, holdleder og fra bilen. Pumpepasseren står for sikringen for det indsatte mandskab .
I forbindelse med uddannelse forventes det at instruktøren er opmærksom på denne sikring.

Nær-ved-ulykke - Brandhandsker
Brandhandskerne havde været fejlmeldt tidligere i C3 men det blev efterfølgende opdaget, at de var sat
tilbage i drift i omklædningscontaineren trods de stadig var defekte. Syninger var gået flere steder.
De defekte handsker blev altså fundet sat i drift igen trods fejlmelding i C3 den 13. august, hvor de i den
forbindelse blev lagt på bordet ud for Brunos kontor, for at tage dem ud af drift. Ved en fejl i Salg og
Service er handskerne blevet lagt i containeren, uden at vedkommende har været vidne om, at de var
defekte.
Da man opdagede at handskerne var defekte før brug er der ikke sket nogen skade.
I forbindelse med fejlmelding af materiel skal man fortsat benytte C3. Her skal alle fejlmeldinger registreres.
Hvis man fejlmelder noget materiel som skal indleveres til Salg og Service, skal der vedlægges en seddel med
beskrivelse af fejlen samt navn, station og telefonnummer – hvis muligt C3 ID nummer på fejlmeldingen.
Der bliver ved Salg og Service etableret en ”fejlmeldingshylde” til indlevering af dette materiel. Dette skal
sikre, at fejlmeldt materiel ikke sættes i drift ved en fejl, fordi tingene bliver blandet sammen. Der skal
opfordres til, at man på stationerne får lavet en lignende løsning på placering af fejlmeldt materiel.

Nær-ved-ulykke - Særlige farer på skadestedet
Observering af mulig farlig placering af indsat personel i
forbindelse med brandslukning i en stål hal med tanker på
særlige farer på et skadested ved sammenstyrtningsfare.
En brandmand ser en anden brandmand stå placeret under
en stålkonstruktion i en hal i forbindelse med
brandslukning. Det er blevet påpeget om sikkerheden var i
orden for brandmanden?
Ved indsættelse af mandskab i forbindelse med enhver
form for hændelse vi som beredskab er ude til, er den
vigtigste faktor sikkerheden for alle primært indenfor indre
afspærring. Det gælder eget indsat mandskab og andre
aktører indenfor beredskabets indsatsområde.
Der bør ved en enhver opgave tages stilling til formålet med opgaven set i forhold til sikkerheden. Hvis der
ved en opgave identificeres en sikkerhedsrisiko, skal der tages de forbehold der sikrer et acceptabelt
sikkerhedsniveau set i forhold til formålet.
Der var i den konkrete situation lavet en vurdering af sikkerhedsrisikoen ved afprøvning af konstruktionernes
stabilitet med grabben samt en vurdering af konstruktionens fundering. Der blev herved vurderet, at det var
sikkerhedsmæssigt forsvarligt at bevæge sig under konstruktionerne.

Nær-ved-ulykke - Indsatsleder-kørsel under udrykning
I forbindelse med AMG-møde orienterer en arbejdsmiljørepræsentant om, at en indsatsleder har pralet med
at have kørt 200 km/t gennem Løvenholmskoven på Djursland og om at have overhalet Indsatsleder-politi
på vej til en opgave. AMR bliver på mødet bedt om at foretage nærved-registrering, så vi kan få fakta frem
og anvende oplevelsen til læring i beredskabet. Der var ikke konkret uheld forbundet med hændelsen.
Der er ikke behov for behandling som følge af hændelsen. Men hændelsen kunne medføre tab af liv, såfremt
en ulykke opstår i så høj fart. Der foretages indledningsvist en skriftlig orientering om denne nærvedhændelse til alle indsatsledere. Hvad enten der er tale om en konkret hændelse eller der er tale om en
indsatsleder-adfærd, der giver grobund for rygtedannelse, så er begge dele uacceptabelt. Der bliver taget en
individuel samtale med beredskabets indsatsledere om episoden ifm. MUS-samtaler. Ingen kan umiddelbart
genkende den pågældende historie. Der er foretaget kontrol af Garmin i indsatslederbilen og det kan
konstateres, at den ikke har registreret fart på 200 km/t.
Sikkerhed under fremkørsel er endnu engang fremhævet som et kardinalpunkt i alt operativt virke. Der
foretages på nuværende tidspunkt ikke plombering af indsatslederkøretøjerne.

Nær-Ved-Ulykke - Udrykningskørsel med køretøjer fra flere stationer
To køretøjer er på vej til samme skadested med udrykning. I T-kryds kører det ene køretøj frem ved ubetinget
vigepligt. Det andet køretøj må bremse hårdt.
Husk med jævne mellemrum at læse vores Instruks for udrykningskørsel i C3 under Action Cards/Indsats.
Vi kan kun skærpe over for vores chauffører på udrykningskøretøjer, at være meget opmærksom på andre
udrykningskøretøjer, det gælder ikke kun for udrykningskøretøjer fra eget beredskab, men også
udrykningskøretøjer fra politi og AMK.
På nuværende tidspunkt er det ikke muligt for vagtcentralen at følge vores køretøjer på et elektronisk kort,
og dermed være behjælpelig med at advare hvis udrykningskøretøjer fra eget beredskab, kommer fra flere
sider.

Presseklip – www.danskeberedskaber.dk
Områdekoordinatorer bidrager til flad struktur i Beredskab & Sikkerhed
28. september 2017
Sammenlægningen af landets beredskaber
har mange steder resulteret i flere
mellemledere. Men ikke hos Beredskab &
Sikkerhed; her sidder beredskabsdirektøren
med
personaleansvaret,
mens
tre
områdekoordinatorer
varetager
det
forebyggende og operative arbejde. Det har skabt en flad struktur med spændende opgaver, mener
medarbejderne.
For mange kan det lyde som en stor mundfuld at have ansvaret for både det operative og forebyggende
arbejde i en af landets beredskabsenheder.
Men for medarbejderne i Beredskab & Sikkerhed har de nyoprettede stillinger som områdekoordinatorer
været den helt rigtige løsning efter sammenlægningen af beredskabet i de fire kommuner – Norddjurs,
Syddjurs, Randers og Favrskov.
”Da jeg holdt de første møder med medarbejderne og spurgte dem, hvad de gerne ville, var der bred enighed
om, at de ønskede at have berøring med alle dele af organisationen og ikke være låst til eksempelvis
forebyggende eller operative opgaver,” siger beredskabsdirektør i Beredskab & Sikkerhed, Kaper
Sønderdahl.
På den baggrund opstod ideen om at oprette stillingen som områdekoordinator. En stilling med ansvaret for
de forebyggende og operative opgaver i en del af beredskabets dækningsområde. Og den idé har vist sig at
være en stor succes, fortæller Kirsten Dyrvig, der i dag er beredskabets områdekoordinator i Norddjurs
Kommune.
”Det er et meget spændende job, netop fordi jeg ikke kun beskæftiger mig med et område. Jeg kan godt lide,
at dagene ikke er ens, og jeg tror også, det var det, Kasper (Sønderdahl, red.) bemærkede, da vi havde de
indledende samtaler. Vi vil alle sammen gerne have føling med alt, hvad der sker,” siger hun.

Et naturligt bindeled
Områdekoordinatorerne i Beredskab & Sikkerhed har ikke det formelle personaleansvar. Det ligger hos
beredskabsdirektøren, der ligeledes har kontakten til beredskabskommissionen. Samtidig har hver
brandstation i beredskabet en såkaldt treenighed, der består af en stationskoordinator, en
tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant, som varetager den daglige drift af stationerne.
Det betyder, at områdekoordinatorernes fornemmeste opgave er at være bindeled – både på det operative
område mellem beredskabsdirektøren og brandstationerne og på det forebyggende område mellem
beredskabet og kommunerne.
”Det er rigtigt, at vi har mange bolde i luften som områdekoordinatorer, men jeg tror netop, at det fungerer
så godt, fordi den personalemæssige og politiske del bliver varetaget af beredskabsdirektøren. Når jeg
kommer rundt, kan jeg gå i gang med opgaverne med det samme, fordi aftalerne er clearet på forhånd, og
alle ved, hvad der skal ske. Det giver den arbejdsro, som gør, at jeg kan nå alle opgaverne, selv om der er
mange af dem,” siger Niels Henrik Nielsen, der er områdekoordinator i beredskabet for Syddjurs Kommune.
En almindelig uge for områdekoordinatorerne består typisk af en mødedag, en brandsynsdag, en dag til
øvelsesplanlægning eller andre projekter, en dag på kommunekontoret med byggesagsbehandling og
rådgivning og en opsamlingsdag. Derudover har de løbende indsatsledervagter.
Denne struktur har vist sig at fungere rigtig godt for beredskabet, men også for beredskabets
samarbejdspartnere, som nyder godt af at have en fast kontaktperson.

”De kommunale medarbejdere er glade for, at de har én person fra beredskabet, som de altid kan gå til. Jeg
har en helt anden historik med medarbejderne i Norddjurs Kommune, fordi jeg kommer der på ugentlig
basis, og det betyder, at jeg hurtigere kan sætte mig ind i de problemstillinger, de sidder med og har behov
for hjælp til at løse. Man kan næsten sige, at jeg har en ekstra kollegagruppe udenfor brandvæsnet i form af
kommunens medarbejdere,” siger Kirsten Dyrvig.

Cheftitlen er ikke afgørende
Fordelene ved en flad struktur i en relativ lille organisation er mange. Det mener både Niels Henrik Nielsen
og Kirsten Dyrvig. Der er ikke langt fra medarbejderne til direktøren, og mange af de ideer, som opstår ude
på stationerne, kan hurtigt omsættes til virkelighed, fordi de ikke skal igennem mange ledelseslag.
Til gengæld betyder den flade struktur også, at der ikke er muligheder for de medarbejdere, som ønsker at
prøve kræfter med ledelsesansvaret. Det har dog ingen betydning for de to områdekoordinatorer.
”Jeg synes, det at være chef kan blive meget kontornusseri, og jeg er jo netop rigtig glad for, at min hverdag
er så alsidig, og jeg har så mange forskelligartede opgaver. Jeg har indimellem dage, hvor jeg slet ikke når at
åbne computeren, fordi jeg er rundt til forskellige ting, og jeg nyder, at det er så afvekslende. Det bliver aldrig
kedeligt eller det samme,” siger Kirsten Dyrvig.
Niels Henrik Nielsen er enig.
”Der er jo ingen, der ved, hvor mange sammenlægninger vi skal igennem endnu, og måske bliver vi også et
stort beredskab en dag, hvor der er behov for flere mellemledere. Men så længe, vi er et relativt lille
beredskab, så foretrækker jeg til hver en tid denne struktur.”

Mulig påsat brand åd Tronholmens tribune
Randers Amtsavis 2. oktober 2017
Brand Totalt udbrændt, og en overgang i ti meter høje flammer, der kunne have ført gnister over i Verdos
flisbunke. sådan blev den brand, der natten til søndag udraderede den blå tribune ved sandbanen i Randers.
RANDERS: Det var et trist syn, borgerne i Randers stod op til søndag morgen. Den blå tribune ved sandbanen
på Tronholmen var væk. Ædt af en meget kraftig brand.
Der kom en alarm ind til 112 hos politiet klokken 3.19 søndag, oplyser vagtchef hos Østjylland Politi,
politikommissær Per Bennekov.
-Og der var godt gang i branden, da vi ankom. Vi efterforsker sagen som en påsat brand, siger
politikommissæren.
Beredskabsinspektør Christian Nøddelund, Beredskab og Sikkerhed Randers, var med til det, man kalder en
kontrolleret nedbrænding.
-Der var ikke noget at gøre. Den brændte alt for voldsomt til, at den kunne slukkes.
En overgang var der op mod ti meter høje flammer og mange gnister, der røg rundt. Så vi ringede faktisk til
Verdo for at gå med livrem og seler, så de lige kunne sende en mand ud og tjekke i området, siger Christian
Nøddelund.
Søndag morgen lå der i stedet for tribunen en bunke sort, brændt træ.
Borgmester Claus Omann Jensen ærgrer sig over, at tribunen er gået til i en brand.
-Det er utroligt trist. Den har dannet ramme om mange fine begivenheder her i Randers. Og jeg synes, at den
sammen med den Blå Bro dannede flotte vartegn for vores by. Derfor skal den også bygges op hurtigst muligt,
siger borgmesteren.
Han kan ikke på stående fod huske, hvad tribunen kostede at anlægge.

-Men jeg mener, at det må være muligt at finde beløbet til at få den op igen, siger Claus Omann Jensen, der
roser brandfolkene for hurtig indsats, så der ikke skete yderligere brandskaber i Tronholmparken.

Kontaktoplysninger
Hvis du har noget på hjerte, så skriv til Kasper på: kaso@bsik.dk
eller ring mellem 07-17 på 5116 7709.
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: Niels Freudendahl: omrvest@bsik.dk
Område Nord: Kirsten Dyrvig: omrnord@bsik.dk
Område Syd: Niels Henrik Nielsen: omrsyd@bsik.dk
Falck-ansatte kontakter Bjarne Jørgensen på bjj@falck.dk hvis der er spørgsmål til driften.

