
Azra giver et indblik i Malaysias 
sprudlende kultur

Børn lærer om sikkerhed i den 
brasilianske by Macaé

Emilio tager os med under jorden  
i tunnellerne under Washington DC

Ingen røg 
uden ild Men ingen af delene får lov til at leve 

særligt længe, når Falck Fire Services 
Hollands nye brandbil er til stede. 
Tag et kig ind i det flotte nye Falck-
køretøj på side 4.
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Ingen er for ung  
til at lære  
om sikkerhed
Den 3. marts 2015 kom en helt 
særlig gruppe mennesker på be-
søg i vores træningscenter i den 
brasilianske by, Macaé. Takket 
være hjælpeorganisationen NED-
VIDA og fire frivillige derfra fik 45 
børn muligheden for at bruge en 
dag på at lære om Falcks sikker-
hedstræning og kurser. 

Vores gæster blev budt vel-
kommen efter en timelang bus-
tur fra São Pedro da Aldeia til 
Macaé. Kort efter fik de en gen-
nemgang af sikkerhedsproce-
durerne på stedet efterfulgt af 

en rundtur, hvor børnene fik et 
hurtigt kig på træningscentrets 
mange faciliteter.

Efter en frokost i centrets kanti-
ne fik børnene en demonstration 
af HUET-øvelserne, der er en øvel-
se i at slippe ud fra en helikopter, 
som er styrtet i havet. 

Sidst på dagen opfordrede Falck 
Safety Services-leder Graham Gall 
børnene til at være modige, blive 
ved med at studere og lære at 
værdsætte gode gerninger. Alt 
sammen i bedste Falck-ånd.

SENESTE nyt fra  

FALCK GROUP
Ny, stor kontrakt for ambulancekørslen i 
Catalonien i Spanien vundet, børn lærer  
om sikkerhed i den brasilianske by Macaé  
og to nye brandbekæmpelseskontrakter  
i Frankrig er på plads.

Falck vinder stor ambulance
kontrakt i Catalonien
Efter at have fået bedst vurdering i både pris og kvalitet har 
Falck vundet en stor kontrakt på ambulancekørslen i Catalo-
nien i Spanien. Om få måneder vil mennesker, der bor og rej-
ser i området omkring Barcelona, kunne få hjælp fra flere end 
1.000 Falck-folk. I de næste seks til ti år vil 383 ambulancer og 
sygetransportkøretøjer med det rød-hvide Falck-logo stå til 
rådighed for de 2,1 millioner mennesker i Catalonien.

 I 2012 købte Falck aktiemajoriteten i et lokalt ambulance-
selskab fra Group VL, siden har vi leveret ambulancetjenester, 
under navnet Falck VL, i et område nordøst for Barcelona.

Falck skal slukke franske brande
To store brandbekæmpelseskontrakter i Frankrig er gået til 
Falck. APRR-motorvejsnetværket og Toulouse-Blagnac luft-
havn kan nu nyde godt af Falcks brandbekæmpelsestjeneste.

APRR (motorveje mellem Paris, Rhin og Rhône) er den fjer-
destørste sammenslutning af motorveje i Europa. 23 fuld-
tidsmedarbejdere kommer til at levere brandbekæmpelse 
og brandforebyggelse i Maurice Lemaire-tunnelen, der er 
den andenlængste tunnel i Frankrig og strækker sig mellem 
Sainte -Marie-aux-Mines, Haut-Rhin i Alsace-regionen og Sain-
Dié, Vosges i Lorraine-regionen.

Toulouse-Blagnac lufthavn er den femtestørste lufthavn i 
Frankrig målt på aktivitet. Otte millioner passagerer og 90.000 fly 
passerer igennem lufthavnen på årsbasis. 43 fuldtidsmedar-
bejdere skal levere brand- og redningsydelser, brandforebyg-
gelse og stå for at håndtere dyreliv i lufthavnsområdet. Det er 
den første lufthavnskontrakt i Frankrig for Falck, der ser frem 
til en større tilstedeværelse i landet.

KORT NYT
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Dybt nede i jorden bliver der i nogle byer 
gravet enorme tunneller. Nogle tunneller er 
for at beskytte floder fra forurening, mens an-
dre skaber nye muligheder for transport. En 
af førstnævnte tunneller er det såkaldte Blue 
Plains tunnelprojekt. Under USAs hovedstad, 
Washington DC, bliver der gravet en næsten 
7,5 kilometer lang tunnel, der ligger omkring 
50 meter under jorden.

Den betonarmerede skakt er knastør 
nu, men når den er færdig bliver den 
fyldt med regnvand og holder de 
lokale floder rene i tilfælde af 
storm. Mens der bliver gra-
vet er der varmt, mørkt, og 

luften er tung og fugtig. ”Mariehønen”, der 
er et tunnelbor på størrelse med et tog, har 
fået opgaven at fjerne næsten 7,5 kilometer 
jord. Selve Mariehønen, der er næsten 150 
meter lang og vejer omkring 1,3 tons, spiser 
sig igennem 30 meter jord per dag.

Et mandskab på 15 til 20 mænd og kvinder 
styrer maskinen, der er omkring 200 millioner 
kroner værd, i tre vagtskifter, seks dage om 
ugen. Fremgangsmåden er, at maskinen bo-
rer igennem to meter jord, hvorefter den bli-
ver sat på pause, indtil det frigravede tunnel 
bliver armeret.

Falcks tunnelteam
I tunnellerne, hvor trykket kan blive så højt 
som 5 bar (næsten fem gange så meget som 
atmosfærisk tryk), spiller Falck Safety Ser-
vice-folkenes ekspertise en stor rolle. Emi-

lio A. Rodriguez, der er en af tolv Falck-folk 
i tunnelen, beskriver gruppen som en spøjs 
flok med sans for eventyr under jorden. 
Emilio og hans kollegaer arbejder 12-timers 
vagter og er alle specialtrænede til at kunne 
operere de fire trykkamre på stedet. Falck-
folkene yder selvfølgelig også førstehjælp 
og kan give mere avanceret lægehjælp, hvis 
det er nødvendigt.

Emilio er holdets leder og er ansvarlig for 
tunnelarbejdernes sikkerhed. Kammerope-
ratøren er Chris Ray. Han er hjernen foran 
maskinen og er ansvarlig for at sørge for, at 
tunnelarbejderne ikke bliver udsat for dra-
stiske trykændringer, når de kommer læn-
gere ned eller højere op. Det gør man ved 
hjælp af en række ventiler, der kan regulere 
trykket i de medbragte trykkamre, hvor ar-
bejderne kan få udlignet trykket. Sidst, men 
ikke mindst, er der Robert Hall, som er an-
svarlig for patientpleje og overværer tunne-
larbejderne, når de er i trykkamrene.

Tunneller bliver vigtigere og vigtigere i 
takt med, at vi bliver flere mennesker, både 
som kloaker, men også til at frigøre trafik-
propper og skabe nye transportmuligheder 
i tætbefolkede byer. Derfor er Blue Plains 
tunnelprojektet nok ikke sidste gang, at 
Emilio og hans kollegaer er at finde under 
jorden.

Under jorden  
med Falck
50 meter under USAs hovedstad, Washington 
DC, hjælper Falck-folk til, når der skal graves en 
næsten 7,5 kilometer lang tunnel.

Indsendt af Emilio A. Rodriguez

Mariehønen 
Kilde: www.dcwater.com 
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Hvad er inden i Falck Hollands 

Denne skønhed er den nye Volvo FES 4x2 
skumbrandbil, der bliver brugt ved Delfzi-
jl Chemical Park i Holland, hvor Falck står 
for brandbekæmpelsen. 

Den har en 300hk Euro V-motor med 
automatgear, en 2.500-liters skumtank, 
en 1.800-liters vandtank, Zieglers FPN 
10-4000-2H-pumpe, Zieglers skumsystem 

MAD (fixmix), og en fjernstyret vand- og 
skumkanon på taget (Akron SteamMaster 
electric roof monitor).

NYE BRANDBIL?

FALCK-UDSTYR
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1. Grus til  
kemikalieudslip

2. Måleudstyr
3. Kloakforseglings-

udstyr
4. Kloakforseglings-

udstyr
5. Kemikaliebeskyt-

tende dragt
6. Kemikaliebeskyt-

tende dragt
7. Kost og skovl
8. Iltflasker
9. Iltapparater  

med masker

1. Pulverslukkerslange
2. Iltflasker
3. Iltapparater med 

masker
4. Mobil vandkanon
5. Brandslangevogn 

1. Brandslange med 
mellemtryk

2. Udstyr til at sprede 
vandet

3. Håndklæder og 
tæpper

4. Kemikaliebeskyt-
tende støvler

5. Almindelige  
brandslanger

NYE BRANDBIL?
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Af Jedediah Morales

Klokken er halv seks om morgenen, og jeg 
er lige blevet vækket af min alarm. Omkring 
10.000 km væk, på den anden side af jorden, 
venter en kollega på, at jeg ringer. Jeg gen-
nemlæser mine spørgsmål og øver min kolle-
gas navn for mig selv: Wan Azra Kamalia Binti 
Wan Abdullah. Men du kan bare kalde mig 
”Azra”, fortæller hun. Heldigvis.

Mens jeg laver en kop kaffe til at starte da-

gen på, sidder Azra ved sit skrivebord i kunde-
serviceafdelingen i Melaka i Malaysia, og der er 
allerede gået tre timer af hendes arbejdsdag. 
En typisk dag i Azra’s liv går i gang klokken syv 
om morgenen med en omgang morgenmad, 
før hun møder ind på arbejde klokken halv ni.

”Hvad får du normalt til morgenmad?”
“Nogle morgener spiser jeg Roti Chanai (flad-
brød), men nogle gange spiser jeg Nasi Lemak 
(ris tilberedt i kokosmælk),” fortæller Azra.

Der er nu ikke noget som lidt ris til mor-
genmad …

Falck i Malaysia og Malaysia i Falck
33-årige Azra arbejder i kundeservice for MSTS 
Asia, som er en del af Falck Safety Services og 
tilbyder træning til offshore- og skibsarbejdere.

 “Jeg snakker med kunder fra hele verden. 
Jeg svarer på spørgsmål om pris, produkter 
og så videre. Jeg sørger for, at kunderne får 
det, som de har brug for,” forklarer hun.

”Det, som jeg bedst kan lide ved at arbejde 
for Falck, er den frihed, som jeg får,” tilføjer 
Azra.

Azra fortæller, at hun synes godt om kultu-
ren i Falck og er meget glad for at være en 
del af virksomheden. Hun fortæller også, at 
Sophus Falcks fødselsdag også bliver fejret i 
Malaysia – selvfølgelig med et malaysisk twist 
til middagen. Udover kage får de Bee Hoon 
(ristede risnudler) og ris.

Ris til morgenmad og malaysisk pop på karaokeanlægget.  
Falck Malaysia-medarbejder Azra fortæller om sin hverdag.

2014-udgaven af den årlige festmiddag i Falck Malaysia. 

Farverige 
Malaysia

KULTURHJØRNET
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Nasi Lemak
INGREDIENSER:
Kokosmælksdampet ris
5 dl ris
3 blade fra Pandanustræet 
(Bind dem i en knude) 
Salt 
1 dåse kokosmælk

Tamarindjuice
2,5 dl vand
1 Tamarindfrugt

Sambal Ikan Bilis (Tør-
rede, krydrede ansjoser)
1/2 rødløg
3 dl ikan bilis (Tørrede 
ansjoser)
1 fed hvidløg 
4 skalotteløg
10 tørrede chillier
1 tsk belacan (rejepuré)
1/4 tsk salt
1 spsk sukker

Andre ingredienser
2 hårdkogte æg  
(skåret i halve), 
1 lille agurk (skåret i skiver, 
derefter i kvarte) 

INSTRUKSER:
•  Skyl risen og lad det tørre. Tilføj ko-

kosmælken med en knivspids salt og 
noget vand. Tilføj bladene fra Panda-
nustræet, og lad det koge.

•  Skyl de tørrede ansjoser og hæld van-
det fra. Rist dem på panden indtil de er 
lysebrune og sæt dem til siden.

•  Mos rejepuré, skalotteløg, hvidløg og 
chilierne uden kerner sammen.

•  Skær rødløgene i ringe.

•  Lad tamarindfrugten ligge i vand i 15 
minutter. Pres frugten for at få saften 
ud i vandet. Pres det sidste saft ud af 
frugten og stil tamarindjuicen til side.

•  Varm olie på en pande og tilsæt puré. 
Tilføj løgringe og Ikan Bilis og rør godt 
rundt. Tilføj tamarindjuice, salt og suk-
ker. Lad det simre ved lav varme, indtil 
sovsen tykner. Stil Sambal Ikan Bilis til 
side.

•  Rens ansjoserne, skær dem i halve og 
strø salt over. Ansjoserne frituresteges.

•  Anret risen på en tallerken og hæld 
Sambal Ikan Bilis over. Server retten 
med ansjoserne, agurkeskiver og hård-
kogte æg.

Azras mest mindeværdige Falck-oplevelse 
er den årlige middag, hvor kollegaer fra Sin-
gapore, Johor Bahru, Melaka og Miri samles.

”Der var middag, lege, dans og karaoke,” 
fortæller hun med et smil.

Hendes favoritter, når der skal synges  
karaoke, er selvfølgelig den malaysiske pop-
stjerne Siti Nurhalizas sange.

Tre kulturer i én
Azra er etnisk malaj og hendes modersmål er 
malaj. Hun forklarer, at den malaysiske kultur 
primært er påvirket af tre etniske grupper: 
Kinesere, indere og malajer. De tre etniske 
grupper følger deres egne traditioner og 
snakker hver deres sprog, men alle traditioner 
og sprog er accepterede, og grupperne lever 
harmonisk sammen.

”Jeg fejrer det kinesiske nytår med mine ki-
nesiske venner, Diwali med mine indiske ven-
ner og Hari Raya med mine malajske venner. 
Jeg taler kinesisk med kinesiske venner og en-
gelsk med mine indiske venner, men næsten 
alle i Malaysia kan tale malaj,” siger hun.

Azra sørger også for, at jeg lærer en smule 
malaj og giver mig et par gloser: ”Apa Kha-
bar?” betyder ”Hvordan har du det?”, og  
”Terima Kasih” betyder ”Tak”.

Udover at besøge Kuala Lumpur i ferierne 
kan Azra også godt lide at rejse til andre lan-
de. Tidligere på året besøgte hun Taiwan.

”Min drømmedestination er Europa, måske 
på bryllupsrejse,” griner hun.

Hun tilføjer, at hun en dag også kunne 
tænke sig at besøge Falck-huset i København.

Efter en hyggelig snak om Falck, Malaysia 
og asiatisk mad, efterlader Azra mig med lyst 
til malaysisk mad. Heldigvis sender hun mig 
en opskrift på Nasi Lemak, som du også kan 
prøve at lave.



ET PAR ORD FRA LEDELSEN

FSS CANADA UDFORDRING

Kan seks mænd og kvinder fra Red Bulls Atlanterhavsteam håndtere  
meterhøje bølger, silende regn, kraftige vinde, torden og meget mere? 
Falck Safety Services Canada satte Red Bull-gruppens overlevelsesinstinkt 
på prøve med et speciallavet overlevelsesprogram.

Se hvordan det gik på FSS Canadas Facebookside …  
http://on.fb.me/1DIkYXK

Kunne du overleve et helikopterstyrt?

I mine første 100 dage hos Falck fokuserede jeg på at besøge 
så mange forskellige Falck-arbejdspladser som muligt og se 
en masse af driften. Indtil videre har jeg haft æren af at møde 
kollegaer i 15 forskellige lande, og jeg ser frem til at møde 
endnu flere i de fem lande, som jeg skal besøge i de næste 
tre måneder.

I løbet af de seneste 100 dage har ledelsesgruppen i Falck 
Emergency udviklet en strategisk køreplan for perioden 2015-
2017, der er blevet til på baggrund af input fra forskellige ledere 
rundt omkring i Falck-verdenen.

Den strategiske køreplan for 2015-17, der blev offentliggjort den 
10. april 2015, fokuserer på tre kerneområder:
1.  Konkurrencedygtige løsninger af høj kvalitet, både lokalt og 

globalt, til vores kunder
2.  Respekt, anerkendelse og muligheder til vores kollegaer
3. Bæredygtig og profitabel vækst for vores ejere

Med andre ord er planen ikke bare at skabe en stor virksomhed, 
men også at skabe en virksomhed, der i sandhed gør en forskel.

I 2015 betyder det konkret, at vi skal vise vores kunder, at vi kan 
styrke eksisterende og etablere nye aktiviteter rundt om i verden 

– ikke mindst i Danmark, Spanien og USA, hvor vi har vundet 
store kontrakter. Det betyder også, at vi vil etablere medicinske 
støtte- og udviklingscentre, som i opbygninger minder om Fire 
Services. Vores ambition er at blive til en sand partner for lokale 
myndigheder og at sikre, at vores tjenester strækker sig udover 
bare at transportere patienter fra A til B.

Vores overordnede mål er klart: Vi skal fordoble Falck Emer-
gencys størrelse i de næste syv  
til ti år. Derfor skal vi også  
have fokus på at gøre os klar til 
væksten ved at få det bedste 
ud af vores partnerskaber, 
så det gavner begge parter, 
at skabe en fælles platform 
og at fortsætte med at 
vokse bæredygtigt.

Det burde holde os beskæf-
tigede i de næste par år…

Jesper Lok
Administrerende direktør  
i Falck Emergency

Kilde: https://www.facebook.com/FalckSafetyServicesCanada
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