
 Interview med nogle af de beboere i VSP, som deltog i ”bo 

brandsikkert ” kursus torsdag den 26. september i selskabslokalet i 

Vejlesøparken i Holte          

5 deltagere – kvinder – i aldersgruppen 30 – 50 – 62 – 70 -73 

 

Alle gav udtryk for, at det var en god og lærerig aften med 

Beredskabsforbundet – Michael Krogh – som 

instruktør/foredragsholder. 

En fin indbydelse, som alle havde fået i deres postkasse, der kort 

fortalte om kurset. Banko var ikke det, der fik nogen af deltagerne 

til at melde sig - men banko var til gengæld en fin afbrydelse midt 

på aftenen – dog skulle der ikke være 2 deltagere, som fik 

2xrøgalarmer – når nogen havde banko - skulle de ikke fortsætte. 

Michael Krogh skulle ikke have gentaget budskabet, som han 

meget godt fik fortalt – men derefter viste slides/pp – med teksten 

igen– for meget gentagelse. Brandforebyggelse er et relevant emne 

-det er vigtigt iflg. flere – at vi bor trygt og godt i VSP. 

 

Alle vidste fx ikke, at røgalarmen skulle placeres i loftet 50 cm fra 

væggen. Fuglereden af ledninger kunne de fleste fortælle, at de nu 

havde fået ændret- opladning i sofa, seng eller andre steder uden 

fast underlag skulle de fleste også have ændret. Det at slukke el-

app. i køkkenet ville de begynde at ændre på. 

Måske skulle spørgsmålet om evakuering have været et større 

emne -det er et problem for de fleste, og især i blok 1.  

 

Det var fint, at Lars til slut fortalte kort om røgalarmer og 

komfurvagter– og samtidig uden at reklame for 

Sikkerhedsalliancens produkter. 

 Mange købte efter kurset de nye med 10 års batteri. Det var en 

god ide at inspektørkontoret også kunne udlevere røgalarmer, der 

efterfølgende blev faktureret fra leverandøren.  



Alle spørgsmål blev besvaret – og gav tilhørerne en ekstra info. 

Mange havde efter kurset talt med familien og deres naboer og 

fortalt om nogle af de budskaber, som de fik i løbet af aftenen. 

 

Folderen, de fik udleveret om ”bo brandsikkert” – var meget fin og 

informativ uden en alt for lang tekst. 

Filmen var super og viste mange gode eksempler, som man kunne 

anvende og ændre i lejligheden. Det var også en god information, 

at røgalarmen skulle sidde i loftet og rengøres et par gange om 

året. 

Det var afvekslende med filmklip og muligheden for at stille 

spørgsmål. Det var godt, at man blev gjort opmærksom på, at 

køkkenbrande er blevet et stort problem. 

Alle gav efter info om, at i forbindelse med banko aften for alle i 

VSP den 14. november, var det en god ide, at den første periode 

var med info om brandforebyggelse m.v. Gerne med oplysninger 

fra inspektørkontoret om den aktuelle info i VSP, og hvad der er nyt 

oplysende vedr. brandforebyggelse m.v. 

 

Holte mandag den 30. september 

Preben Christensen 

 


