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Vi giver dig de lokale nyheder fra det nordlige og østlige Aarhus

SIDSTE SKOLEDAG
Risskov Gymnasium afholdte i går en meget atypisk sidste skoledag. De kreativt udklædte 3. g´ere kastede ikke selv med vand, men måtte 
selv flygte fra 2. g´ernes vandballoner. Læs hvorfor på side 2. 

Foto: Lasse Bak Mejlvang

Kun få røgalarmer på 
kollegierne i Aarhus N
Mange kollegianere i Aarhus Nord lever 
livet farligt. Hvis der udbryder brand, kan de 
manglende røgalarmer i værste fald blive de 
studerendes død.

Af Cathrine Nielsen

”En røgalarm er af 
ubetalelig værdi.” Så klar er 
meldingen fra Per Dyrvig, 
der er funktionsleder ved 
Aarhus Brandvæsen. 

Det er dog langt fra alle 
kollegianere i Aarhus Nord, 
der ejer en røgalarm. I 
Aarhus Nord findes der 
12 kollegier. 11 af dem er 
bygget inden år 2004, hvor 
det blev lovpligtigt at have 
røgalarmer i nybyggede 
kollegier. Det er kun Chris-
tianshøj Kollegiet, der er 
bygget efter loven trådte i 
kraft, og derudover bygges 
der i øjeblikket en tilbygn-
ing til Ladegårdskollegiet, 
der også vil have røgalarm-
er installeret fra start.

”Vi har ikke generelt 

røgalarmer på kollegierne. 
Det er en privatsag,” siger 
Jimmy Nordahn, der er 
bygningsinspektør ved Kol-
legiekontoret i Aarhus.

Funktionslederen ved 
Aarhus Brandvæsen, Per 
Dyrvig, er ikke enig i, at det 
er en privatsag, om der er 
røgalarmer installeret på 
kollegierne. Han så gerne, 
at kollegierne selv tog ini-
tiativ til at sætte røgalarmer 
op, eller at beboerne 
decideret blev opfordret til 
selv at sætte dem op, når de 
flytter ind.

BESTyRELSERNE OG 
BEBOERNE ER IKKE OP-
MæRKSOMME
På Grenåvej Kollegiet, 

Ladegårdskollegiet og 
Skelager Kollegiet i Aarhus 
Nord er brandsikkerhed i 
form af røgalarmer ikke no-
get, der har været til debat. 
Formanden for Skelager 
Kollegiet har selv opsat en 
røgalarm, men mener, at 
det må være op til den en-
kelte beboer at sørge for rø-
galarmer. En holdning, der 
kan være farlig i bygninger 
med mange beboere.

Mange beboere tænker 
ikke over, at der ikke er 
røgalarmer i bygningen, de 
bor i. En af dem er 20-årige 
Sofie Krøgh Nielsen, der 
bor i Skejbyparken i Aarhus 
Nord. 

”Jeg har faktisk aldrig 
tænkt over, at der ikke er 
opsat røgalarmer på mit 
kollegium. Jeg er bare gået 
ud fra, at de er der. Det er 
jo netop i en blok som min, 
hvor der bor mange men-
nesker (30, red.), hvor det 
er utrolig farligt.”

EN RøGALARM OG ET 
VISKESTyKKE
Per Dyrvig fra Aarhus 
Brandvæsen opfordrer til, 

at røgalarmen bliver en lige 
så normal ting at tage med, 
når man flytter hjemmefra, 
som et viskestykke er.

”En røgalarm er en 
livreddende foranstalt-
ning. Så når de unge flytter 
hjemmefra, skal de ud over 
viskestykker, håndklæder 
og sengetøj også med-
bringe en røgalarm. Uanset 
om det er et kollegium eller 
en lejlighed, de flytter til.”

Det faldt ikke Sofie Krøgh 
Nielsen naturligt at tage 
en røgalarm med sig, da 
hun flyttede på kollegie. De 
konsekvenser en man-
glende røgalarm kan med-
føre er dog så store, at hun 
nu overvejer at anskaffe sig 
en.

”Jeg kan ikke høre, om 
der er røg i en af de andre 
lejligheder. Og andre kan 
ikke høre, om der er røg 
i min lejlighed, hvis ikke 
jeg har en røgalarm. Jeg 
ville have det rigtig dårligt, 
hvis det var mig, der var 
skyld i en brand, og andre 
ikke blev gjort opmærk-
som på det – fordi jeg ikke 
har hængt en røgalarm 

op,” fortæller Sofie Krøgh 
Nielsen.

UVISHED OM FORHOLD-
ENE På GRENåVEJ KOL-
LEGIET
Selvom røgalarmer ikke 
tidligere har været til debat 
på Grenåvej Kollegiet, vil 
næstformanden Michael 
Christensen nu tjekke op 
på brandsikkerheden.

”Jeg er faktisk helt i tvivl, 
om der er røgalarmer på 
vores fællesarealer. Det vil 
jeg lige følge op på. Og det 
kan også være, at vi lige skal 
tage en runde på kollegiet 
og tjekke, hvordan det ser 
ud med røgalarmerne på 
værelserne,” siger han.

Ifølge Per Dyrvig en rigtig 
god idé. Røgalarmerne kan 
nemlig være afgørende for 
evakuering, hvis der skulle 
opstå en brand. Specielt om 
natten er røgalarmer vigtige 
i forhold til evakuering, da 
en sovende person risikerer 
at dø i søvne på grund af 
røgforgiftning.

”En lille og uskyldig 
flamme kan på kort tid 
blive en stor og ukontrol-

label brand,” fortæller Per 
Dyrvig.

“Så når 
de unge flyt-
ter hjem-
mefra, skal 
de ud over 
viskestykker, 
håndklæder 
og sengetøj 
også med-
bringe en 
røgalarm


