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Takk til OABBL!

Mange årsmøter

Av Guttorm Liebe 21.03.04

Av Per Ole Sivertsen 28.03.04

NBLF feiret fredag 19. mars sitt 25 års jubileum med en konferanse
og en jubileumsfest. Oslo og Akershus brannbefalslag var arrangør.
Jeg takker laget for et storartet og flott gjennomført arrangement.

Mange kretslag arrangerer årsmøter i disse dager. Følg med på våre
hjemmesider hvor møtene annonseres som nyheter.

Det startet med lunsj og musikk fra Oslo brannvesens musikkorps, og
endte med takketaler til arrangørene.
Først ute var Statsråd Erna Solberg, som ga oss gullkorn, hvor dette sitter
fast i minne: ”Mer enn 95 % av den bygningsmassen vi har om 30 år finnes
allerede”. Hun fikk NBLFs 25års historiebok nr. 1.
Sist ute var undertegnede som ville takke fra NBLFs og fra de ca. 120
festdeltagerne, arrangørene ved Einar Schramm og konferansier /
toastmaster Rolf Norberg!

Av Per Ole Sivertsen 22.03.04

Konferansedelen
Etter Erna fikk vi høre om brannvernets historie, med gullkornene fra Sjur
Helkseth, Riksantikvaren så tett som hagl.
Direktøren ved NBL, Kjell Schmidt Pedersen ga oss noen tankevekkere,
hvor det jeg minnes best var uttrykket ”definisjonsakrobatikk”.
Trygve Conradi var i sedvanlig slag, og pekte på ett grunnleggende forhold
som han mener ikke er hjemlet og som gir oss problemer; - manglende
hjemmel til å kreve at alle bygg skal tilfredsstille brannsikkerhetsnivået i
gjeldende ny-byggsforskrifter, - nærmest uansett.
To sett med tekniske nyheter, - gassdeteksjon som alternativ til ordinær
brannvarsling v/ Svein Otto Kanstad fra KT Sensor og vanntåkeslokking
ved Dag Skansen fra Skansen Consult AS. Disse ga oss perspektiver for
fremtiden. Og jeg tolket noe av problemet slik: nyvinninger kan ikke brukes
fordi de ikke er godkjent og blir ikke godkjent før de benyttes!
Direktør Jon Lea DSB satset på at en forsamling som så fram til kveldens
fest, ønsket at konferansedelen sluttet i tide, - og maktet det. Men han rakk
å gi oss sine refleksjoner for framtida.
Festen
Einar ga ordet til Rolf Norberg, - som gjorde en glimrende jobb både som
konferanseleder tidligere og som toastmaster.
Taffelmusikken var bestilt for 4 år siden, og den var av forventet (meget
høy) kvalitet. Helge Stamnes, bedre kjent i fagmiljøet som del av ledelsen i
DBE/ DSB og hans kompanjong Bendik Engebretsen var i særklasse.
Undertegnede avholdt det Rolf karakteriserte som hovedtalen. Andre får
dømme den. Ett av de viktigste momentene var; - takk, gode ord og ros til
forfatterne av NBLFs 25års historiebok som ble ”sluppet” samme dag.
Ronny Røren, Arne Wold og Terje Rosén fikk vel fortjent skryt.
Mange var de og gode var de, alle ordene som falt fra styrets nestleder,
kretslag, fra nordiske søsterorganisasjoner, våre myndigheter osv.!!
Mange var de og flotte var de, gavene som fulgte med.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Innspill mht. samordning av brannteknisk lovverk.
Trygve Conradi hadde gleden av å høre statsråd Erna Solberg sitt
innledningsforedrag under NBLF’s jubileumsseminar i Oslo.
Statsråden ba om innspill ifm. det pågående arbeidet med å revidere
plan- og bygningsloven og Trygve tar henne på ordet.
Les hele brevet fra Trygve til Statsråden på våre hjemmesider.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oppfordring til kretslagstyrene
Av Per Ole Sivertsen 28.03.04
Alle styrene oppfordres til å vaske medlemslistene og registrere Epostadresser slik at vi på en effektiv måte kan nå ut med informasjon.
La hjemmesidene og aktivitetene der være tema på møter som
kretslaget arrangerer.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Foredragene fra jubileumskonferansen
Av Per Ole Sivertsen 28.03.04
Alle foredragene fra jubileumskonferansen vil snart være tilgjengelig
for nedlasting som PDF-filer fra våre hjemmesider. Følg med.....
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Useriøse selgarar
Av Håkon Dyrstad 12.03.04
Vestlandsområdet har og eit problem med useriøse selgarar. Dette
går på salg og montering av godkjent stigemateriale for feiarane.
Dei to siste åra har det det dukka opp eit problem med selgarar som tilbyr
godkjendt stigar for feiing og montering av desse. Desse på same måten
som Guttorm Liebe skriv i sitt innlegg, med uniformslignande klær med
feiemerke. Dei legg og fram lover og foreskrifter der det blir påpeika at
dette er eit krav frå myndigheitene. Stigane i seg sjølv er av godkjendt
merke, men monteringa er langt frå godkjendt. Feievesenet i Bremanger
Kommune tok kontroll av alle monterte stiger og ingen blei godkjende.
Dette et teke opp med vedkomande firma, Forbrukarkontoret og politiet,
men vi komme ingen veg. Føler at nokon må diskutere tiltak mot desse
slaurane.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Solskinnshistorie som bursdagshilsen
Av Per Ole Sivertsen 16.03.04
Søndag 15. februar fikk vi en hyggelig hilsen i form av en
solskinnshistorie og bursdagshilsen.

Vi visste ikke hva det var, men ventet på kveldens høydepunkt. Selveste
Elvis dukket opp. Nesten helt maken, nesten like god, skapte han
kjempestemning og passet glimrende til den litt tilårskomne forsamling.

På samme dag som dere ble stiftet ble min lillesøster Cecilie født, over to
måneder for tidlig.

Som nest siste post på programmet takket Einar sine medhjelpere med
Anne Catherine i spissen.

Så ble hun tenåring og ble mor i ung alder, knapt 18 år og alenemor til to
små.

Takken
Takk til Oslo og Akershus brannbefalslag. Vi som deltok vet hvilket arbeide
som ligger bak, vi vet at styret har stått på og vi vet at flere enn styret har
deltatt.
Vi får si, lett omskrevet, som er sagt før etter et særdeles vellykket
arrangement:
”The best 25 years anniversary ever!”

Men en dag mens barna i nabolaget koste seg med en lighter tok det fyr
og ungene klarte ikke å slukke denne ilden. Min søster så hva som
skjedde, ringte til brannvesenet og holdt selv ilden i "tømmer", til
brannvesenet kom, og det bare med sin enkle hageslange som akkurat
nådde frem, men det var nok for brannvesenet å etterslukke. Ingen
medalje ble gitt, men ros for sin snarrådige reaksjon fikk hun.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BRANNFOREBYGGENDE FORUM - 2004
Av Per Ole Sivertsen 02.03.04
TROMSØ BRANN OG REDNING HAR GLEDEN AV Å INVITERE TIL
BRANNFOREBYGGENDE FORUM
I "ØL-BYEN" TROMSØ PÅ SCANDIC HOTEL - 4. OG 5. JUNI 2004
Klikk deg inn på hjemmesiden for å lese eller laste ned mer informasjon.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PS! HUSK Å REGISTRERE SOLSKINNSHISTORIER

Min lillesøster blir snart 25 år, akkurat slik som: Norsk Brannbefals
Landsforbund.
Så jeg gratulerer dere med dagen på forhånd, og ønsker dere nye 25 år i
ilden.
Hilsen
Irmelin Andersen Normann
Tusen takk for hyggelig hilsen!

