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Tilsynsmyndighed: 

”Farlige” virksomhed 

Evakueringstunge objekter 

Fredericia Brandvæsen. 

Forebyggende afdeling. 



Formål og de tidligere kampagner 

RØGALARMER REDDER 
LIV!  

 

Brandsikker jul 

2005 – 2009 

 

Brandsikring af ældre i 
eget hjem 

2009 

 

Julekampagne – plakater i 
midtbyen 

2010 

 

Trapperumskampagnen 
Sønderparken 

2011 

 

Temabrandsyn 

2012 

- men hvordan formidles budskabet til den befolkningsgruppe der 
statistisk set er mest udsat? 
 

 

- det kommunale plejepersonalet uddeler batterilys og brand-
imprægneringsvæske og opfordrede de ældre og deres pårørende til køb 
af røgalarm. 
 

- med økonomisk støtte fra Trygfonden kunne brandvæsnet indkøbe 
1000 røgalarmer, for udlevering til alle plejekrævende i eget hjem. 
 
 
 

- et forsøg på at nå den almene borger, der ikke er tilknyttet Plejen. 
 
 
 
 

- et forsøg på at nå de socialt udsatte borgere, der ofte ikke nås 
ved almindelige oplysningskampagner. 
 
 

- uvarslede brandøvelser på samtlige plejehjem og Fredericia sygehus 
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Kvarters 
Rådet 

Helhedsplanen 

Projektchef 



Trapperumskampagnen 

Brandvæsnet 

Kom. 
afdelingen 

Pressen 

BoliNu 

Frivillig 
Centret 

Boligkontoret 

Kvarters 
Rådet 

Helhedsplanen 

Projektchef 



 
Sensommerfesten 
 
Formål: 
 
- Første kontakt til beboerne 
 
- Promovering 
 
- Forventningsafstemning 

71 29 

76 24 

23 77 

Landsgennemsnittet 
er over 50% !!! 



Trapperumskampagnen 



Trapperumskampagnen 



 
Afviklingen 
 



Resultat: 
Ind. 
Boligforening: 30 kr. x 746 boliger  = 22.380 kr. 
 

Ud. 
Røgalarmer:   100 kr. x 206 besøg  = 20.600 kr. 
Folder + Plakater:    =   1.884 kr.  
 

I alt:     =     -104 kr. 
 
(brandvæsnets bidrag bliv 62 røgalarmer) 



 
Pressedækning 
 



Evaluering: 

 
Ved kampagneafslutning sidst i november, indkaldes projektgruppe og samarbejdspartnerne for en 
evaluering. Denne evaluering af projektet sigter mod, at alle involverede i kampagnen lære af processen 
med henblik på at kunne optimere kommende kampagner hvor der skal arbejdes på tværs af afdelinger 
og organisationer. 
 
Der vil i denne forbindelse blive evalueret på følgende: 
 
Opnåede vi egne kriterier for succes?      I allerhøjeste grad. 

 
Processen – hvor kan vi optimere?        Planlægningsmøder bør holdes samlet – deltagelse af alle parter. 

 
Samarbejde – tværfagligt     Planlægningsmøder bør holdes samlet – deltagelse af alle parter. 

 
Tidsplanen – er den overholdt og hvad har evt. medført afvigelser?    Overholdt. 

 
Tidsforbrug (Forebyggende afd.) – er det overholdt og hvad har evt. medført afvigelser? Overholdt. 

 
Information – hvordan har informationsniveauet været i den interne arbejdsgruppe? For dårligt. 

 
Ledelsen – har projektleder involveret konsulenterne tilstrækkelig? Bestemt, kvartersråd og 

kommunikations-afdelingen er anvendt flittigt.  

 
Pressen – har kampagnen opnået den ønskede omtale? Bestemt. 



 

 

 

 

 

 

 
Spørgsmål ? 
 


