NYHEDSBREV oktober 2018
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

Arbejdsskade – Asfalt på forplads i Allingåbro 10.09.2018
Der er store huller i asfalten på pladsen foran stationen i Allingåbro grundet manglende vedligeholdelse.
Skadelidte træder et skridt baglæns og ned i en fordybning i asfalten, hvorved SKL forstrækker en muskel
eller andet bag på låret.
Der er kig på en løsning til asfaltering i Allingåbro, og da det er udvendig vedligehold, så er det Norddjurs
Kommune, der skal betale for reparationerne. Desværre er kommunens nuværende sum penge låst til en
vaskeplads i Grenaa, som akut mangler olieudskiller. Indtil videre opfordres der til at parkere
hensigtsmæssigt, så man kan færdes omkring køretøjet uden at falde i den ødelagte belægning. En
midlertidig løsning drøftes på førstkommende møde i AMG.

Hjælp os med at passe på vores køretøjer og vores renommé
Der er brug for, at alle mand lige kigger indad og sikrer, at både store og særligt de små køretøjer fremstår i
ordentlig stand. De små køretøjer bliver jævnligt brugt af mange forskellige mennesker – og det giver
desværre både udfordringer og dårlige oplevelser ind imellem.
Alle vores køretøjer er forsynet med Beredskab & Sikkerheds logo og det forpligter. Vores køretøjer er en
stor del af vores ansigt ud af til og ofte det første borgerne ser, når vi kommer rundt. Derfor skal de fremstå
og behandles ordentligt, vores køretøjer er beregnet til at transportere mandskab og udstyr sikkert frem,
ikke til at sidde på eller læne sig op ad. Vi er fælles om vores vognpark og den skal behandles med respekt,
så vi kan være stolte af at vise vores køretøjer frem.
Før kørsel: Her kontrolleres køretøjet i det omfang, det er muligt, så køretøjet er klar til kørsel (Dæktryk, lys,
sprinklervæske osv.). Det er chaufførens ansvar at køretøjet er i orden.
Under kørsel: Der skal udvises særlig hensyn i trafikken når man kører i beredskabets biler, der er stor
signalværdi.
Efter kørsel: Køretøjer efterlades således at det er driftsklart. Det betyder, at hvis brændstofmåleren er
under ¾, så fyldes der op til fuld tank (både brændstof og AD Blue). Hvis køretøjet fremstår snavset/beskidt,
skal det vaskes af både inde og ude. Fejl og mangler skal rapporteres i C3 hurtigst muligt således at Logistik
kan udbedre dem.

RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND

RB-stævne i Gråsten 2018.
I weekenden den 7. – 9. september blev der afholdt RB-stævne for
de frivillige i Beredskabet. Stævnet bliver afholdt hvert andet år, og
denne gang var det altså i Gråsten.
De frivillige på Djursland har tidligere deltaget i både 5-kamp, tørke
og HAT med flotte resultater og i år havde Djursland to frivillige
med; nemlig Bent Kjeldsen og Kirsten Woldiderich.
Kirsten og Bent var med som dommere i disciplinen ”sne” – dvsforplejning og indkvartering. ”Sne” konkurrencen har – ligesom de øvrige konkurrencer været udsat for en
fornyelses-kur. Det betød blandt andet, at det gode gamle feltkomfur ikke mere blev brugt, i stedet blev der
brugt små gasblus.
Opgaven for de deltagende hold var at fremstille tre retter mad til fire personer. Dommernes opgave var at
vurdere holdenes indsats ift. Blandt andet hygiejne og organisering.
Indkvarteringsopgaven var en papiropgave, der omhandlede at indkvartere X antal personer i en lokalitet.
Kirsten og Bent var med som dommere for anden gang, sammen med 5 andre meddommere.
Grenaa havde jo desværre ikke nogle aktive hold med i år, hvilket
er rigtig ærgerligt, for her er netop mulighed for at møde frivillige
fra hele landet og få sig en på opleveren. Til gengæld kom vores
frivillige i Randers hjem med en flot 2. plads i Håndtering af
Tilskadekomne. Stor tillykke til Jer!
Næste stævne skal afvikles i Hovedstaden 2020. Bent og Kirsten
er klar til at tage af sted igen – skal du med?
Hilsen Kirsten og Bent

En opfordring fra de frivillige i Grenaa
Hvis I ”tømmer” stationen for brandmænd, så er det muligt at få et hold frivillige til at tage vagten. Så skal I
ud og danse eller holder I en fest på stationen, så tag fat i Kirsten i god tid, så hun kan få fundet et vagthold
til at tage brandvagten den pågældende dag.

Safety First fortsætter i 2019
Undervisningen i Safety First fortsætter i 2019. Har du emner, som du tænker, at vi skal integrere i
undervisningen eller oplevelser, som vi alle kan lære af, så må du meget gerne sende dine tanker og
eventuelle billeder til Kasper snarest muligt. Indholdet af undervisningen tilrettelægges i løbet af november
måned.

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: Per Allan Nielsen: omrvest@bsik.dk
Område Syd: Kirsten Dyrvig: omrsyd@bsik.dk
Område Nord: Niels Henrik Nielsen: omrnord@bsik.dk
Falck-ansatte kontakter Bjarne Jørgensen på bjj@falck.dk hvis der er spørgsmål til driften.

