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Grundet den indgåede politiske aftale om
brandfolks ret til en reduceret eksponering fra
sundhedsskadelige stoffer fra brande og
efterspørgsel efter yderligere forskning har BFC i
samarbejde med DTU Byg Brand, DTU Kemiteknik
og Det Økologiske Råd sendt en ansøgning til
Arbejdsmiljøforskningsfonden.

I ansøgningen står der bl.a. ” Hovedformålet med

projektet er at afklare, i hvilket omfang ændrede
arbejdsgange kan reducere brandfolks
udsættelse for og optag af kræftfremkaldende
tjærestoffer, og på basis heraf at gennemføre en
brancherettet formidlingsindsats med fokus på,
hvordan oplæring, instruktion, tilsyn og kontrol
kan reducere udsættelsen for tjærestoffer før,
under og efter brandslukning, og derved
nedsætte kræftrisikoen hos brandfolk”.

Desværre ønskede NFA ikke at ”dele” de søgte
midler med andre, hvorfor dette udvidede
samarbejde ikke bliver til noget.


Vi har stadig gang i vores studie ”Hvor
rent er rent” – hvor næste del er
brandøvelser i BRSH i Hedehusene.



BFC er den 28. marts 2019 i Sønderborg,
på brandstationen.
Der har tidligere på dagen været en
konference om frivillighed i beredskabet –
hvor BFC har en halv times oplæg og her
har alle frivillige gratis adgang.
Kl. 17 står BFC for salget af drikkevarer
ved det efterfølgende sociale
arrangement. BFC får del i overskuddet af
salget, ligesom vi har tilladelse til at
sælge vores sløjfer og udstille vores
bannere.
Alle har gratis adgang til det sociale
arrangement hvor der forventes omkring
200 deltagere til en festlig aften. Det hele
er arrangeret af NORDIC dialogue og
Forum for samfundets beredskab.



Derudover har vi fået sponseret en stand
på Børnehjælpsdagens Kræmmer Marked
på Bellahøj i København.
Kom og støt os 10-12 maj 2019.

Vi havde søgt at gøre samarbejdet endnu bredere
ved at foreslå Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø (NFA), at vi alle skulle lave studiet
sammen for et bedre og bredere slutresultat ved
at forene alle vores fælles kompetencer.
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