
Tag familien med til åbent hus på den lokale brandstation 
Nordjyllands Beredskab så dagens lys i 2016. Det vil vi gerne fejre og derfor inviterer 

Nordjyllands Beredskab og Falck alle børn og deres familier til åbent hus på den lokale 

brandstation lørdag d. 21. maj 2016 kl. 10-13. 

Selv om dit lokale beredskab har skiftet navn til Nordjyllands Beredskab, så er det 

stadigvæk de samme brandfolk fra din lokale brandstation, som kommer, når du ringer 1-1-

2.  De rykker ud, som de plejer til brand, personredninger, miljøuheld og andre ulykker i de 

samme røde brandbiler. Dog under nyt navn og nyt logo. 

 

Men kom forbi den 21. maj, hvor du kan møde dine lokale brandfolk, prøve en branddragt 

eller måske endda sidde i en brandbil. Brandmændene plejer at være i særdeles godt 

humør og deler gerne et bolsje eller en brandhjelm ud. 

Kom og vær med til åbent hus i Nordjyllands Beredskab – det er for alle og ganske gratis. 

 

Find din lokale station her (Google Maps) 

Nordjyllands Beredskab 
Historien om Nordjyllands Beredskab er en fortælling om mennesker fra 11 beredskaber, 

som arbejdede hver for sig og nu skal arbejde sammen på tværs af hele Nordjylland. På 

tværs af fagligheder, særheder, dialekter og geografiske forskelligheder. Men hvordan er 

det nu, at det hele hænger sammen? 

Nordjyllands Beredskab I/S er et kommunalt ejet selskab. Vores ejerkreds består af de 11 

nordjyske kommuner (Læsø, Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, 

Morsø, Aalborg, Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord.) Nordjyllands Beredskab er delt 

op i 4 centre (Midt, Vest, Nord og Syd), en Vagtcentral– og Serviceafdeling samt en Stab, 

som alle ledes af hver sin beredskabschef. Derudover har vi to uddannelsescentre i 

henholdsvis Hvims og Aalborg Ø. Det hele ledes af en beredskabsdirektør og Nordjyllands 

Beredskabs bestyrelse, som består af de 11 borgmestre i Nordjylland og politidirektørene 

fra henholdsvis Nordjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi.  

Der er 36 brandstationer Nordjylland. De 4 driver Nordjyllands Beredskab selv. De øvrige 32 

stationer bemandes af Falck, som er Nordjyllands Beredskabs største underleverandør og 

største samarbejdspartner. Det er bl.a. derfor, at du kan opleve, at dine lokale brandfolk 

har forskellige uniformer på, alt efter om de er ansat hos Falck eller direkte hos 

Nordjyllands Beredskab.   

https://drive.google.com/open?id=1xKqr4CP_ZSFsYJTFA7k8JWCVZ54&usp=sharing

