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standset af en færdselspatrulje

der indbrud i en virksomhed

Brand og Redning Djursland flytter tankvogn
fra brandstationen i Knebel til Allingåbro
Af Martin Schultz
martln.schultz@lokalavisen.dk

"En urimelig impuls
afgørelse i Beredskabskom
missionen."
Det kalder Borgerforenin
gen Mols beslutningen, som
Bereds kabskommissionen
tog på sit møde 11. febntar,
om midlertidigt at overfø
re tankvognen fra brandsta
tionen i Knebel til Allingåbro
Brandstation,.
Beslutningen blev taget
som led i en større rokade,
hvor Allingåbro måtte afgive
den ene af sine to tankvogne til
Rønde. Men for at kompense
re dette tab må Knebel Brand
station indtil videre afgive sin
tankvogn til Allingåbro.
"Set med vores briller sav
ner beslulllingen enhver logik
og virker nærmest uhort arro
gant," siger formand for Bor
gerforeningen Mols, Jørgen
0rgård, Knebel.
"Beslutningen er truffet
ud fra en overordnet betragt
.' ning omkring beredskabet p,l
Djursland," siger beredskabs

beredskabschef Leif Bang.
"Frivillige~ brandfolk føler
noget særligt for deres arbej
de. Det et en slags hobby. Det
er klart, at de der har gået og
hygget sig med at vedligehol
de tankvognen, bliver knotne
når den sendes til Allingåbro,"
siger Leif Bang.

chef Leif Bang, Brand og Red
ning Djursland. Tanken er at
brandmændene på Mols ind
til videre slml have assistance
fra Røncle eller Ebeltof~ hvis
der er brug for indsats fra en
tankvogn.
Syddjurs borgmester Kirsti,
ne Bille (SF) er næstformand i
Beredskabskommissionen.
"Flytningen af tankvognen
fra Knebel er en midlertidig
løsning. Vi afventer bered
skabschefens analyse af tank
vognssituationen før vi tager
den endelige beslutning,"
siger Kirstine Bille.

Stordriftsfordele

Plejer tankvognen
Borgerforeningen Mols argu,
menterer for at tankvognen
skal forblive i Knebel.
"Nationalparken afsted
kommer f1ere besøgende
med deraf følgende større
risici fur ildsvåde," siger Jør
gen 0Jg{trd. Men også hensy
net til flere større landbrugs
bedrifter p5 Mols og Helge
næs, mangelen på brandha
ner i området, og al slange~
tendere og branddamme er
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Beredskabschef LeifBang, Brand og Redning Djurslaha, skal lave en analyse aftanl<vognsituationen
på Djursland før den endelige beslutning om flytning af tankbilen fra Mols træffes.

afløst af tankvogne bør tælle
med.
"Tankvognen er blandt de

ældste i helt' beredskabet og
skal udfases, men den pas
ses og plejes af det frivilli-

ge mandsk,lb," siger Jørgen
0rgård.
Det argument fors lår

Overflytningen af tankvog
nen fra Knebel til Al1ing-åbto
er indtil videre en midlertidig
beslutning. Beredskabskom
missionen har bedt Leif Bang
analysere behovet for tankvog
ne i det samlede beredskab på
Djursland for at kUlme træffe
en endelig afgørelse i sagen på
sit næste møde først ijunj.
"Beslutningen er taget ud
fra risikobaserede vurderin
ger, som ligger til grund for
anvendelsen af vores materiel
i clet samleele beredskab," siger
Leif Bang.
At kunne flytte materid
mellem stationerne eT en kon
sekvens af elen nye beredskabs
struktur med et fælles bered
skab i de tu Djurslandskom
muner, som har afløst de heIl
lokale beredskaber i sammen
l,~gningskommunerne.

