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Aksjon boligbrann 2004

Hvilken farge skal brannbiler ha?

Av Trygve Lennavik 14.10.04

Av Bjarne Vikshåland 13.10.04

Nå begynner forberedelsen til Aksjon boligbrann 2004. NBLF
oppfordrer alle til å delta og på den måten videreføre fjorårets
suksess. Fristen for påmelding og bestilling av materiell er den
19.10.04.

I forbindelse med at ambulansene nå skal være gule og at det har
dukket opp en gul brannbil i Steinkjer, har NBLF fått forespørsel om
vi i forbundet har noen meninger om framtidig farge på brannbiler.

Påmelding og bestilling:
Påmelding og bestilling av materiell gjør Du på
www.dsb.no/aksjonboligbrann innen tirsdag 19.10.04.
Materiell:
Materiellet består, som i fjor, av blokker med kontrollskjema (forbedret
utgave) og poser med selvslokkende sikkerhetslys, informasjonsbrosjyre,
klistremerke med nødnummer og en oversikt over sikkerhetsprodukter fra
Gjensidige NOR Forsikring. I tillegg får du batteri fra Gjensidige NOR
Forsikring (bli sendt ut separat). Batteriene er tenkt benyttet i boliger der
batterier mangler i røykvarsleren.
Materiellet blir utsendt den 19.11.2004.

Gjennomføring:
NBLF oppfordrer alle til å delta på Aksjon boligbrann 2004, som
arrangeres av DSB, Norsk Brannvernforening og Gjensidige NOR
Forsikring.

I "Brannmannen" nr. 3 - 2004, har Roy Larsen en artikkel om Redningsbil
97 i Oslo som har fått sjakkmønstret fluoriserende refleks. I "Brand och
reddning" nr. 3 2003 og nr. 6 2004 stilles også spørsmålet om hvorfor
brannbiler er røde.
NBLF hadde temaet oppe til diskusjon på styremøtet i september.
Kort fortalt kom vi fram til at vi vil ha et relativt avslappet forhold til dette.
Dersom ytterligere undersøkelser dokumenterer at en av
sikkerhetsmessige grunner bør bytte farge eller at det blir bestemt ved
forskrift, må vi selvsagt rette oss etter det. Men vår grunnholdning i dette
spørsmålet er at vi tror blålys og sirene er avgjørende for hvor godt vi blir
lagt merke til.
I Skottland er de nye brannbilene hvite, politiet her til lands kjører hvite
biler. Vi kan gjerne ha på noe refleks, det er sikkert ikke dumt. Vi er ellers
litt redd for at straks det kommer noe nytt blir det gamle enda eldre. Skal vi
til å lakkere om hele bilparken vil det gå med adskillige kroner fra våre
budsjetter som vi tror kan anvendes bedre.
Og sist, men ikke minst hva er sikkert i denne omskiftende verden vi lever i
dersom ikke brannbilene lengre skal være røde? Tenk på all litteratur, viser
og vers som må skrives om hvis ikke brannbiler lengre skal ha samme
farge som tyttebær.
Brannbiler er røde
himmelen er blå
det må vi kunne stole på
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Det er mange måter å gjennomføre aksjonen på. Erfaringer fra fjorårets
aksjon viser at hvis en involverer brannmannskaper i tillegg til DLE/feiere
og tilsynspersonell øker en volumet på boligbesøkene betraktelig. Dette
kan en overføre til brannvesen med deltidsmannskaper. Det å legge
kontrollen i samband med en brannøvelse var også gjort i fjor med stort
hell.
En annen måte er å dele ut 5 - 10 skjema til hvert av mannskapene, så
kan de utføre kontrollen hjemme hos slekt og venner i nabolaget. På den
måten involveres alle mannskapene, samt at en øker volumet på
kontrollene betraktelig.
Oppfordringen blir derfor:

BESTILL MATERIELLET I DAG OG
DELTA PÅ EN AKSJON SOM NYTTER!
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jubileumstur og fagkonferanse - MRBL er 25 år
Av Trygve Lennavik 12.10.04
Den 17.09.1979 vart Møre og Romsdal brannbefalslag stiftet. Og dette
vil MRBL markere med en tur til København den 15 – 17.10.04. Turen
er en kombinert fagkonferanse og jubileumstur.
Fredag 15.10.04 starter vi turen med en fagkonferanse på DFDS sin ferge.
Temaet blir Risikobaserte dimensjonering", av Øresundssamarbeidet
Malmö/København.
Lørdag 16.10.04 blir det først et besøk på København hovedbrannstasjon,
med orientering om beredskapen i København og omvisning på stasjonen.
Selve jubileumsmarkeringen vil foregå på fergen tilbake til Oslo den
16.10.04, med et tilbakeblikk på laget sin historie og fram over i tiden som
kommer. Ingar Gjesmoe er NBLF sin representant som vil ta et tilbakeblikk
og litt om fremtidige visjoner og arbeidet videre. Orientere om siste nytt fra
NBLF, samt foreta utdeling av jubileumsboken til NBLF.
Når dette er gjort er det klart for festmiddagen. Vi har tro på at dette er en
verdig markering av MRBL sitt 25 års jubileum.

Fagseminaret
Av Per Ole Sivertsen 14.10.04
Det er fremdeles mulighet til å melde seg på fagseminaret "Fra
byggesak til driftsfase" – men det haster. Spre informasjon til
bygningsmyndighetene i kommunen og be dem melde seg på!
De regionale brannvernseminarene med NBLF`som arrangør nærmer seg.
Så langt har dette vært en god prosess, sett fra forbundsstyrets ståsted.
Og vi har fått tilsvarende tilbakemelding fra DSB`s representanter i
styringsgruppa.
Den positive respons innen kretslagene som står for praktisk tilrettelegging
både før og under seminarene, har vært helt utslagsgivende i så måte. Vi
håper at seminarene kan gjennomføres med bravur, og at evalueringa
etterpå blir like positivt ladet.
Pr i dag er det totalt ca 750 påmeldte, noe mindre enn de tidligere DBEseminarene. Kretslagene henstilles derfor om å gjøre regionale framstøt,
og ta i mot flere påmeldinger. Dette gjelder spesielt i et par områder.
Deltakelsen fra byggesakssida er ikke så verst, men det er viktig å få med
enda flere derfra.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PS! HUSK Å REGISTRERE SOLSKINNSHISTORIER
Vi minner om at vi er avhengig av at alle
medlemmene deltar med registrering av
solskinnshistorier. Hver historie tar kun 2-3
minutter å registrere, noe som er vel anvendt tid.

