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Marianne Weberg

Fra: Marianne Weberg
Sendt: 23. september 2018 12:32
Til: UG-TVO-MSO-forstandere
Cc: Stig Tofteberg; Charlotte Storm Gregersen; Hosea Dutschke; Thune Korsager; Jette Skive; Kirstine Markvorsen; UG-TVO-MSO-

Omraadechefer
Emne: Brandsikkerhed på plejehjemmene - orientering til forstandere
Vedhæftede filer: Beboere kan føle sig trygge på plejehjem i Aarhus

Kære alle forstandere 
 
I har sikkert fulgt med i den medieomtale, der på det seneste har været om brandsikkerheden på landets plejehjem. Mange af jer har sikkert også læst den 
pressemeddelelse, der blev sendt ud i onsdags (se vedhæftede). 
 
I skal som udgangspunkt IKKE være bekymrede for brandsikkerheden på jeres plejehjem. Alligevel har vi valgt at øge fokus på brandsikkerheden og igangsætte en 
handlingsplan på området. Det gør vi for at beboere på vore plejehjem og deres pårørende og I og jeres medarbejdere skal kunne føle sig trygge ved den brandsikkerhed og 
det arbejde, der bliver gjort for at forebygge brand.  
 
Denne mail er for at orientere jer direkte om, hvad der kommer til at ske og hvornår, samt hvordan I som forstandere bliver inddraget. 
 
Bygningsafdelingen gennemgår i øjeblikket alle byggetilladelser for at afdække, om der er givet nogen dispensationer fra brandkrav på plejehjemmene. Det var et arbejde, 
der blev sat i gang i tirsdags, og indtil videre har vi ikke fundet nogen dispensationer. Vi fortsætter indtil alle plejehjem er gennemgået.  
 
Fra begyndelsen af oktober gennemfører Bygningsafdelingen i samarbejde med Østjyllands Brandvæsen ekstraordinære brandtilsyn på alle plejehjemmene. I skal som 
forstandere sammen med den tekniske servicemedarbejder deltage i tilsynet, som vil fokusere på såvel fysiske som kulturelle risikoforhold og afdække, om der er behov for 
tiltag for at øge trygheden ift. brand.  
Jeres viden om dagligdagen er vigtig i den sammenhæng, og jeg vil opfordre til, at I allerede nu begynder at notere jer de evt. opmærksomheds/bekymringspunkter, som I 
ønsker drøftet ifm. tilsynet.  
 
I vil blive nærmere orienteret og modtage indkaldelser indenfor de næste 1-2 uger. Alle brandtilsyn vil være afholdt inden jul.  
 
Skulle der være nogle helt akutte bekymringspunkter, som I vurderer ikke kan vente til brandtilsynet, er I velkommen til at henvende jer desangående til leder af 
områdeteknikerne Stig Tofteberg på mail sthat@aarhus.dk.  
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Med venlig hilsen 
 
Marianne Weberg 
Bygningschef 
 

 
 
Økonomi - Bygningsafdelingen 
Søren Frichs Vej 36G 
8230 Åbyhøj 
 
Telefon 4185 9500 - Email: wema@aarhus.dk 
 


