Knebel, August 2017
Til Pressen

Et hæsblæsende halvår for beredskabet på Mols
De frivillige brandmænd og Borgerforeningen har arbejdet hårdt for at bevare et lokalt beredskab
på Mols og Helgenæs, men efter at Tved sparekassefond har doneret en redningsbåd til stationen i
Knebel har der været øget bud efter beredskabet på Mols og Helgenæs.
Politikerne valgte at sige nej til lukninger af brandstationer gennem de store spareforslag inden for de seneste år.
Samtidig blev det lokalt muligt gennem Tved Sparekassefond at forstærke beredskabet på Mols og Helgenæs med en
redningsbåd med base på Brandstationen i Knebel.
Lige siden sin dåb har redningsbåden haft travlt. Redningsbåden blevet
kaldt 8 gange til redningsopgaver i forbindelse med personer i nød eller
eftersøgning af savnede personer på vandet.
Brand- og redningsstationen i Knebel har en tanksprøjte, tankvogn,
redningsbåd og 16 frivillige deltidsbrandmænd. Generelt har
brandmændene på Stationen i Knebel haft et travlt halvår med hele 32
udrykninger fordelt på 31 uger, hvor udrykningerne er fordelt på 9
brande, 8 udrykninger med båd, 13 ABA (automatiske brandalarmer)
og 2 mindre forureninger ved færdselsuheld. 6 af udrykningerne har
været assistanse til Rønde og Ebeltoft, der har haft brug for f.eks. en
tanksprøjte, tankvogn, båd eller mandskab.
Der er på den baggrund god grund til at glæde sig over de samlede bestræbelser for at imødegå de kræfter som lagde sig
i selen for at gennemføre besparelser med nedgradering eller lukning af bl.a. andet stationen i Knebel til følge.
En af fordelene ved at bo på eller gæste Mols og Helgenæs er jo den dejlige, lange og oplevelsesrige kyststrækning,
men for beredskabet er der tilsvarende udfordringer, når uheldet er ude. Derfor er det rigtig dejligt, at beredskabet i
Knebel, der har den længste kyststrækning i kommunen inden for sit virkefelt, har fået en redningsbåd, som er klar til
redninger på vandet. Det øger trygheden for både fastboende og turister, ikke mindst for den sejlende og badende del.
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