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Gider kollegerne det? 
Vi mistede en kollega sidste år på grund
af cancer. Så alle gør det bare. 

Er det uden problemer? 
Nej, det værste problem er, at vi ofte
bliver våde, og så går vaskeposen i opløs-
ning inden vasken. Vi folder det våde tøj
sammen for at undgå problemet, og så
lægger vi vaskeposerne i affaldssække.
Hvis ikke vi får løst problemet, overvejer
vi at gå over til at bruge samme procedure
som ved asbestforurening, hvor vi kom-
mer tøjet i en affaldssæk og afleverer det
hos et specielt renseri. �

martin.hammer.dk@gmail.com

det virker

Flemming Jensen
er brandmand og
tillidsrepræsen-
tant i Aarhus
Brandvæsen.

Selvopløselige poser
£ Poserne med det forurenede

tøj vaskes i specielle industri-
maskiner og blandes ikke med
det øvrige vasketøj. 

£ Poserne opløses fuldstændigt 
i 60 grader varmt vand. 

£ De selvopløselige poser er lavet
af polyvinylalkohol, PVAL. Mate-
rialet er syntetisk og ugiftigt.

£ Hver pose kan indeholde 60 liter.
£ En vaskepose koster cirka 12

kroner.

Brandmænd skal passe 
på sig selv
Røg og gasser fra brand er stærkt
mistænkt for at kunne føre til 
forskellige kræftformer, herunder
testikelkræft, prostatakræft og
Non-Hodgkins lymfom.

Vaskeposen opløses i vand

I Aarhus lugter der ikke længere af røg og sod
i brandbilerne.

Hver månd viser et FOA-
medlem et arbejdsredskab,
som fungerer godt. 
Fordi det sparer tid, giver 
et kvalitetsløft eller løser 
et problem.

Dit værktøj
Har du et stykke værktøj,
du gerne vil vise til de 
øvrige medlemmer i Tek- 
nik- og Servicesektoren,
så lad os endelig høre.
Send en mail til 
redaktionen@foa.dk.
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Hvad er det? 
Det er en selvopløselig vaskepose. Når vi
slukker en ildebrand, risikerer vi at få en
masse sod og skidt på tøjet. Flere af de
stoffer kan være kræftfremkaldende, så vi
skifter tøj på stedet og putter straks vores
branddragter ned i sådan en pose, som
kan kommes direkte i vaskemaskinen. 

Hvordan fik I det indført? 
Vi har tyvstjålet ideen fra Fælledvejens
Brandstation, som var først med ideen.
Jeg er tillidsmand, og sammen med
arbejdsmiljørepræsentanten forhandlede
jeg med chefen, og vi var enige om
at se positivt på problemet og
være innovative. 


