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Glöm inte att 
försäkra dig genom 
Kamratföreningen
Äntligen kom värmen, och det satte 
sina spår efter den snörika vintern vi 
haft. Men det har ju sina fördelar, tän-
ker på grundvattnet som nu är på nor-
mala nivåer igen. 

Men ni i norra delen av vårt land har 
haft det hektiskt med att bygga fördäm-
ningar och före det var det tak som ra-
sade in på byggnader.

Och även denna vinter och vår så var 
det ett antal som drunknade när de var 
ute på isen för att fiska eller åka skrid-
skor, det är nog något vi alltid kommer 
att få hantera under vintern och våren.

I vår omvärld har det varit en större 
brand i en affärsgalleria i Ryssland, 
där det omkom ett 60 tal personer. Att 
dödstalet blev så högt ska ha berott på 
att utrymningsvägarna var låsta eller 
blockerade på något sätt, det får vi hop-
pas aldrig inträffar i Sverige.

Och det fortsätter vara terrorattacker 
runt om i världen, vi har ju haft detta i 
Sverige också, men frågan är nog?. När 
händer det igen och var kommer det 
hända? 

Det verkar som om detta aldrig kom-
mer att upphöra, och det är nog så att 
ingen går säker från att drabbas.

Då närmar sig sommaren och allt vad 
som det innebär med mer trafik på vä-
gar och vatten, får vi en torr sommar 
med mycket jobb ute i skog och mark, 
för skogsbränder lär vi drabbas av stör-
re eller mindre beroende på väder och 
vind och hur de som vistas ute i skog 
och mark beter sig.

Men jag hörde på radion att nu utbildar 
man hundar, som kan spåra upp glöd-
bränder vid eftersläckning av skogs-
bränder. Om detta kommer att fungera 
så blir det en fantastisk hjälp och tidsbe-
sparing framför allt.

Vill ännu en gång pusha på om det nya 
försäkringsavtal vi tecknat - se till att 
försäkra dig innan det händer något. 
Sen kan det vara försent.

Nu önskar jag er alla en skön sommar 
med mycket sol och bad, så måste vi ju 
hålla tummarna för Sverige i fotbolls 
VM.

Ha det gött så hörs vi i höst.                                                      
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Gender coach-utbildning ökar kunskap om jämställdhet
I mars startade räddningstjänstens Gender coach-utbildning i syfte att öka kompetensen kring jäm-
ställdhet. Kunskapen  och motivationen ska tio räddningschefer ta med sig hem till den egna rädd-
ningstjänsten för att där arbeta för ökad jämställdhet.

Pilotutbildningen genomförs av Nätverket jämställd räddningstjänst, MSB och Räddsam VG (rädd-
ningstjänsterna i Västra Götaland)
I nästa nummer av tidningen får du möta några av cheferna och deras mentorer när Brandmannen 
är på plats vid ett utbildningstillfälle. 

Räddningstjänstutredningen
trycker på bred samverkan

Men redan nu kan Jan-Åke Björklund 
berätta en del om utredningens inne-
håll, som i skrivande stund ligger för 
slutjustering. 

– Jag vill först och främst lyfta fram 
arbetssättet vi haft under hela utred-
ningen, där en bred förankring varit 
viktig för mig. Jag har förutom en ex-
pertgrupp på 15 personer rest runt 
i landet och fört diskussioner med 
många räddningstjänster av olika stor-
lek. Det är viktigt att lyssna och disku-
tera alternativa lösningar med dem det 
berör för att få en så bred förankring 
som möjligt för de slutgiltiga förslagen, 
säger Jan-Åke Björklund. 

Konkretare handlingsprogram
Grunden i arbetet har varit att väga 
kommunens intresse mot statens ansvar 
för likvärdig säkerhet i ett nationellt 
perspektiv. Med i arbetet finns också en 
internationell utblick som gett värde-
fulla insikter från bland annat Holland 
och Storbritannien. 

Några av de förslag som antas finnas 
med i slutredovisningen är att hand-
lingsprogrammen ska bli tydligare och 
med mer konkreta och mätbara mål, 
detta för att enkelt ge en överblick ur 
ett nationellt perspektiv och underlätta 
tillsyn. Kommunen ska konkret kunna 
tala om hur man genomför insatser 
och vilka samverkansformer man har.  
Handlingsprogrammen föreslås också 
kunna antas av annan politisk instans 
än kommunfullmäktige och med andra 
intervaller än fyra år. 

Rekrytering i samverkan
Samverkan lyfts upp som ett viktigt om-
råde för att klara större och utdragna in-
satser. Därför ska alla räddningstjänster 
ingå i en systemledning genom förbund 
eller avtal och vilka det är ska tydligt 
framgå av handlingsprogrammet. 

Räddningschefens ställning blir också 
starkare och tydligare, bland annat ge-
nom förslaget med ny utbildning via 
MSB, som ska bredda rekryteringsba-

sen och tydliggöra räddningschefens 
ansvar i sin yrkesroll. 

Rekryteringen av deltidsbrandmän 
anser utredningen vara en angelägen-
het för hela kommunen som i samver-
kan ska ta fram goda exempel på hur 
rekryteringen kan underlättas. Arbets-
marknadens parter blir också en viktig 
del i att lösa problemet och för att yt-
terligare underlätta tas A-kassefrågan 
upp. MSB får också i uppdrag att bistå 
kommunerna i rekryteringsarbetet ge-
nom bland annat nationella informa-
tionskampanjer. 

– Våra förslag ger förutsättningar för 
en bra och likvärdig räddningstjänst 
med beredskap att klara de stora hän-
delserna genom tydlig samverkan. Hur 
det blir är sedan upp till kommunerna 
men min förhoppning är att våra för-
slag ger en bra grund att utgå ifrån, av-
slutar Jan-Åke Björklund. 

Camilla Westemar

Den 30 juni lämnar Jan-Åke Björklund över utredningen ”En 
effektivare kommunal räddningstjänst” till regeringen, efter att 
under drygt ett år rest runt i Räddningstjänstsverige med örat 
mot marken. Uppdraget är bland annat att lämna förslag på 
hur räddningstjänst ska bedrivas på ett mer likvärdigt sätt i lan-
det och hur rekryteringen av deltidspersonal kan underlättas. 
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Övning Tumlaren testar 
samverkan högt och lågt

4

     BRANDMANNEN      

En båt har gått på grund och håller på att sjunka, några 
hundra meter ut från Kullabergs imponerande klippor. Minst 
åtta personer ombord.
Övning Tumlaren testade samverkan på bred front med 
drygt 80 övade personer från åtta organisationer. 

Larmet går kl 9 på morgonen. Operatö-
ren tar emot ett larm om en sjunkande 
båt med minst åtta passagerare som alla 
tros ha flytväst. Det börjar med en stat-
lig räddningsinsats men övergår snart 
till en angelägenhet för flera aktörer och 
samverkan sätts på prov i realtid, både  
för operativa enheter och inre respek-
tive yttre ledning.

Skalar upp insatsen
Tre markörer ropar på hjälp, liggande i 
det ännu kalla vattnet. Sjöräddningssäll-
skapet är snart på plats och för de ska-
dade till hamnen i Mölle där ambulans 
väntar. Snart står det klart att ytterligare 

sju passagerare saknas och insatsen ska-
las upp västentligt. Sjöräddningssällska-
pets båtar söker av området en bra bit in 
i Skälderviken samtidigt som en person 
med misstänkt benbrott hittas nedanför 
de brant stupande klipporna. Ytterligare 
tre personer ska enligt inringare ha sim-
mat mot land men kan inte ta sig upp 
själva.

AR*-styrkan från Höganäs påbörjar 
arbetet med att säkert fira ner perso-
nal från SITS**-ambulansen. Eftersom 
flera båtpassagerare fortfarande saknas, 
sätter polisen in en hundpatrull som 
ska söka av skrevor och små vikar runt 
Kullaberg. Till sin hjälp har patrullen 

räddningstjänstens dykare i båt som så 
nära de kan söker av området närmast 
klippkanten. 

Strax efter lunch har samtliga passa-
gerare återfunnits och omhändertagits. 
Instsen är avslutad och det är dags att 
summera.  

*Avancerad räddning
** Särskild insats till sjöss

Samverkan genom övning slipas, samling vid ledningsplatsen på Kullaberg. 
Foto: Camilla Westemar
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Forts. Övning Tumlaren...

Övningsledare Christian Pedersen från 
Höganäs är nöjd med dagen:

– Det är alltid nyttigt att genomföra 
stora övningar av det här slaget, i real-
tid. Vi jobbar sida vid sida med organi-
sationer vi nte möter till vardags, som 
Sjöfartsverket och Livräddningssällska-
pet. Det finns kulturella och struktu-
rella skillnader som vi inte kan och vi 
lär oss hela tiden något nytt. På samma 
sätt tror jag att andra aktörer har lärt sig 
av oss och vårt sätt att arbeta. 

– För vår egen del fick vi ett kvitto 
på att vi jobbar rätt och den kunskap 
om andra aktörer vi tar med oss efter 

dagen, ska vi ta vidare in i utbildning 
och övning. Nu vet vi hur vi ska jobba 
om en olycka av den här storleken in-
träffar i vår kommun, säger Christian 
Pedersen.

I övning Tumlaren deltog förutom 
räddningstjänsterna i Höganäs och 
Helsingborg också Polisen, Sjörädd-
ningen Länsstyrelsen, SOS Alarm, Re-
gion Skåne, Kustbevakningen och Sjö-
fartsverket.

Text och foto:
Camilla Westemar

Christian Pedersen lämnar komplet-
terande uppgifter till SOS Alarm om att 
ytterligare tre personer setts simma mot 
land.

Nedanför den respektingivande branten ligger en av båtens passagerare med förmodat benbrott. Sjukvårdare är snart på väg med 
hjälp av enheten för avancerad räddning i Höganäs.
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Forts. Övning Tumlaren...

Ovan: 
Dykare från Helsingborg i räddningstjäns-
tens båt söker efter två passagerare som 
drivit mot land där det är svårt att ta sig 
upp själv. 

Till vänster: 
En hundpatrull från polisen söker av det 
svårframkomliga klippområdet nedanför 
Kullabergs fyr. De skadade misstänks 
ligga i en klippskreva vilket kan försvåra 
för hunden att känna dofter.
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Forts. Övning Tumlaren...

Övningsledare Christian Pedersen från 
Höganäs är nöjd med dagen:

– Det är alltid nyttigt att genomföra 
stora övningar av det här slaget, i real-
tid. Vi jobbar sida vid sida med organi-
sationer vi nte möter till vardags, som 
Sjöfartsverket och Livräddningssällska-
pet. Det finns kulturella och struktu-
rella skillnader som vi inte kan och vi 
lär oss hela tiden något nytt. På samma 
sätt tror jag att andra aktörer har lärt sig 
av oss och vårt sätt att arbeta. 

– För vår egen del fick vi ett kvitto 
på att vi jobbar rätt och den kunskap 
om andra aktörer vi tar med oss efter 

dagen, ska vi ta vidare in i utbildning 
och övning. Nu vet vi hur vi ska jobba 
om en olycka av den här storleken in-
träffar i vår kommun, säger Christian 
Pedersen.

I övning Tumlaren deltog förutom 
räddningstjänsterna i Höganäs och 
Helsingborg också Polisen, Sjörädd-
ningen Länsstyrelsen, SOS Alarm, Re-
gion Skåne, Kustbevakningen och Sjö-
fartsverket.

Text och foto:
Camilla Westemar

Christian Pedersen lämnar komplet-
terande uppgifter till SOS Alarm om att 
ytterligare tre personer setts simma mot 
land.

Nedanför den respektingivande branten ligger en av båtens passagerare med förmodat benbrott. Sjukvårdare är snart på väg med 
hjälp av enheten för avancerad räddning i Höganäs.
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Landet runt 
- med Överstyrelsen

Norra Norrland:
Luleås gamla brandstation i Gamlestaden ska 
rivas och en ny station ska byggas i stadens yt-
terkant. Flytten påverkar Boden som kommer 
att täcka de äldre delarna av Luleå. 

Med start i sommar kommer Luleås heltids-
styrka att utökas till 1+7.

Boden är på gång att skaffa nytt höjdfordon 
och i höst sjösätts ett nytt containersystem. 

Mellersta Norrland:
Norrhälsinge räddningstjänst 
har svårt att rekrytera delti-
dare och ser över behovet 
av att utöka heltidsstyrkan. 

Regionens räddningstjäns-
ter har haft många takras i 
vinter på grund av snön.

Inom de närmaste två åren 
planeras för nya brandstatio-
ner i Sundsvall och Timrå.

Väster:
Från Räddningstjänsten Västra 
Skaraborg har sju personer varit 
i Eskilstuna för att titta på deras 
nya övningsanläggning med 
enabrt gasoleldning. Kommunen 
väntas fatta beslut o investering 
i liknande system för placering i 
anslutning till stationen i Lidkö-
ping. 
Räddningstjänsten Östra Skara-
borgs övningsfält i Skövde går 
att hyra för övning samtidigt som 
kommunen jobbar på att få Grib-
utbildningen till orten.  

Mellersta Sverige:
Räddningstjänsten i Säffle har påbörjat 
arbetet med att byta ut delar av for-
donsparken på deltidsstationerna, från 
stora, tunga fordon till mindre enheter. 
Skälet är att det är svårt att rekrytera 
personal på deltidssidan som har C-
behörighet.

I dagarna väntas en ny tankbil komma 
till Säffle, med 15 kubiks vattentank och 
200 liter skum. 

Ett tiotal äddningstjänster i Värmland 
har startat ett informellt nätverk för 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom 
utbildning och ledning. I ett digitalt 
forum delar medlemmarna med sig av 
kunskap och erfarenhet. 

Skåne och Sydöstra Sverige:
Inte representerade i Kamratfören-
ingens Överstyrelse.
Intresserade av en nystart?
Kontakta någon i Överstyrelsen, 
kontaktuppgifter på baksidan av 
tidningen
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Kent Davidsson (t.v), 
ordförande i Kamratför-
eningens överstyrelse, 
tackade Thomas Haage 
för 25 aktiva år i Kamrat-
föreningen. 
Livet som pensionär har 
redan börjat och stafett-
pinnen har lämnats över 
till Henrik Ahlstrand. 
- I Kamratföreningen har 
jag både haft roligt och 
utvecklats i yrket, den 
har varit ett andningshål 
i vardagen, konstaterar 
Thomas Haage.

Foto: 
Camilla Westemar

Hallå där Petter Fredriksson, ny i Översty-
relsen som ersättare för Lars-Ingvar Lampa 
på ordförandeposten i Norra Norrland - vem 
är du? 

– Jag är 43 år, brandman och vikarie-
rande styrkeledare i Boden. Jag började 
som deltidare här i Boden 1999 och fick 
heltidstjänst 2002. Jobbar en del med 
externutbildning, tillsyn och olycksfö-
rebyggande arbete. 

Vilken verksamhet har Kamratföreningen i 
din region Norra Norrland?

 – Vi har en träff  per år, med två re-
presentanter från varje station i regio-
nen. Värdskapet för mötet flyttar runt 
mellan stationerna och vi har studiebe-

sök, diskuterar aktuella frågor och häm-
tar inspiration av varandra.

Vilka fördelar ser du med att vara aktiv i 
Kamratföreningen och ny ledamot i Översty-
relsen?

– Möjligheten att träffa kollegor från 
hela landet. Det finns så mycket lik-
heter mellan räddningstjänsterna men 
också stora skillnader. Därför finns det 
mycket vi kan lära av varandra och det 
gör vi bäst genom att träffas i nätverk 
som Kamratföreningen – det behöver 
inte vara så svårt. Jag får tips, inspira-
tion och nya idéer av kollegorna i Över-
styrelsen och i vår regionförening.

Ny ordförande för 
Norra Norrlands Kamratförening

Thomas Haage tackar för sig i Överstyrelsen
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Överstyrelsens vårmöte

Vid Överstyrelsens vårmöte, i år förlagt till Köpenhamn,  avhandlades  bland annat föreningens arbete i regionerna och det nya 
försäkringsavtalet. Från vänster: Patrik Karlsson, Säffle, Lars-Ingvar Lampa, Luleå, Petter Fredriksson, Boden, Thomas Haage, Lidköping, 
Kent Davidsson, Säffle, Henrik Ahlstrand, Lidköping och Per-Anders Ekvall, Hudiksvall.

Foto: Camilla Westemar

Ny lag om behandling av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 kommer hela Europa att ha en gemensam lag om behandling av 
personuppgifter - Dataskyddsförordningen (GDPR), som ersätter Personuppgiftslagen PUL. 
Syftet med den nya lagstiftningen är att förstärka skyddet av enksildas personuppgifter. 
De viktigaste förändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering 
eller tillgång till dina personuppgifter. 

Eftersom Kamratföreningen inte har personligt medlemskap och tidningen inte skickas till din hem-
adress, har vi inga personliga medlemsregister. Men vill du veta vilka uppgifter som eventuellt finns 
om dig och hur de behandlas, kontakta oss på redaktionen i Västerås: Tel: 021-13 20 70, eller via e-post 
till johan.jansson@brand-mannen.se
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Tre månader gratis 
i nya medlemsförsäkringen

Räcker försäkringsskyddet jag har via arbetsgivaren?
För att kunna svara på den frågan måste man veta hur ditt liv ser ut.
Har du familj, barn? Hur ser din ekonomi ut? Vad vill och kan du avstå ifrån?

Det vi kan konstatera är att de allra flesta behöver komplettera sitt försäkringsskydd. Detta för att kunna 
fortsätta med det liv man lever även efter det att man blivit sjukskriven eller fått sjukersättning. Likaså 
behövs i de flesta fall ett högre livförsäkringsskydd så att familjen kan bo kvar om en av familjeförsörjarna 
skulle försvinna.

Som medlem i Sveriges Brandmäns Kamratförening har du möjlighet att komplettera ditt försäkringsskydd 
så att både du och din familj står bättre rustade om olycka eller sjukdom drabbar er. Du kan också med-
försäkra din partner och dina barn.
Du kan exempelvis teckna en Barn- & Ungdomsförsäkring på 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr) för endast 87 
kr/månaden för samtliga dina barn upp till 25 år. Vill du ha 50 pbb (2 275 000 kr) så är kostnaden 146 kr/
månaden.

Gå in på Sveriges Brandmäns Kamratförening hemsida och
hämta mer information och ansökningshandling, http://brandmannenskamratforening.se/forsakringar/

Har du frågor?
Kontakta Söderberg & Partners, Jönköping gruppforsakring@soderbergpartners.se
036-580 15 80

Teckna försäkring innan 30 juni

Under denna tiden tecknar du 

uppstartserbjudandet mot ”fullt 

arbetsför” och du får även de tre 

första månaderna gratis
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Veteranbrandbilsrallyt anordnas årligen av Brandhistoriska sällskapet. I år sammanföll det med firandet av Växjö yrkesbrandkårs 
100-årsdag. Fordon från så tidigt som 1925 defilerade först på Växjös gator för att ta en paus på Huseby bruk utanför stan. Bil nummer 
fem är en stegbil anno 1932, från Köpings brandmuseum. 

Foto: Carl Carlert

100-årig yrkeskår i Växjö 
firad med rullande veteraner

Den 12 maj firade Värends rädd-
ningstjänst att Växjö yrkesbrand-
kår fyller 100 år i år. Det gjorde 
man bland annat genom att stå 
värd för Brandhistoriska sällska-
pets årliga veteranbrandbilsrally 
– det 26:e i ordningen. 

25 fordon av varierande ålder fanns att 
beskåda, liksom tidsenligt klädd perso-
nal. Rallyt pausade på vackra Huseby 
bruk där besökare kunde ta en närmare 
titt på de rullande rariteterna. 

Den äldsta bilen i kortegen var en 

Scania Vabis bilmotorspruta med stege 
med 93 år på nacken, ägd av Helsing-
borgs brandkårs museiförening. Yngst 
var ett ledningsfordon från Storstock-
holms brandförsvar från 1987. 

Grundare lämnar ordförandepost
I samband med det årliga rallyt genom-
fördes också förenings årsmöte. Ove 
Skatt, ordförande sedan sex år och en av 
föreningens grundare, lämnade då över 
ordförandeskapet till Jan Wisén.

– Jag känner mig hedrad att få ha varit 
med och bildat Brandhistoriska sällska-

pet och sedermera även blivit invald i 
styrelsen. Jag kan konstatera att dessa 26 
år har varit en viktig del av min yrkesut-
veckling och jag har fått se hur snabbt 
förändringar i samhället kan påverka 
hanteringen att ta till vara viktiga histo-
riska och kulturella arv på området.  Jag 
önskar nu min efterträdare Jan Wisén 
lycka till med det framtida arbetet – det 
som är bra kan bara bli ännu bättre, sä-
ger Ove Skatt.

Camilla Westemar

16

   BRANDMANNEN       

Veteranbrandbilsrallyt anordnas årligen av Brandhistoriska sällskapet. I år sammanföll det med firandet av Växjö yrkesbrandkårs 
100-årsdag. Fordon från så tidigt som 1925 defilerade först på Växjös gator för att ta en paus på Huseby bruk utanför stan. Bil nummer 
fem är en stegbil anno 1932, från Köpings brandmuseum. 

Foto: Carl Carlert

100-årig yrkeskår i Växjö 
firad med rullande veteraner

Den 12 maj firade Värends rädd-
ningstjänst att Växjö yrkesbrand-
kår fyller 100 år i år. Det gjorde 
man bland annat genom att stå 
värd för Brandhistoriska sällska-
pets årliga veteranbrandbilsrally 
– det 26:e i ordningen. 

25 fordon av varierande ålder fanns att 
beskåda, liksom tidsenligt klädd perso-
nal. Rallyt pausade på vackra Huseby 
bruk där besökare kunde ta en närmare 
titt på de rullande rariteterna. 

Den äldsta bilen i kortegen var en 

Scania Vabis bilmotorspruta med stege 
med 93 år på nacken, ägd av Helsing-
borgs brandkårs museiförening. Yngst 
var ett ledningsfordon från Storstock-
holms brandförsvar från 1987. 

Grundare lämnar ordförandepost
I samband med det årliga rallyt genom-
fördes också förenings årsmöte. Ove 
Skatt, ordförande sedan sex år och en av 
föreningens grundare, lämnade då över 
ordförandeskapet till Jan Wisén.

– Jag känner mig hedrad att få ha varit 
med och bildat Brandhistoriska sällska-

pet och sedermera även blivit invald i 
styrelsen. Jag kan konstatera att dessa 26 
år har varit en viktig del av min yrkesut-
veckling och jag har fått se hur snabbt 
förändringar i samhället kan påverka 
hanteringen att ta till vara viktiga histo-
riska och kulturella arv på området.  Jag 
önskar nu min efterträdare Jan Wisén 
lycka till med det framtida arbetet – det 
som är bra kan bara bli ännu bättre, sä-
ger Ove Skatt.

Camilla Westemar
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     BRANDMANNEN      i korthet

Var är alla spännande reportage?
Nej, det händer inte bara saker i de stora räddningstjänsterna - det vet jag. Problemet är att hitta de små och intressanta 
reportagen . Jag behöver er hjälp där ute i landet. Det behöver inte vara en ny robot som den i Södertörn. Inte heller en 
ny brandstation för miljontals kronor. Hör av er om en udda lösning, en bra insats, en annorlunda rekrytering - tillsam-
mans kommer vi fram till hur vi berättar det för kollegorna i landet. 
/Camilla

Importerade USB-laddare visar allvarliga brister
Elsäkerhetsverket går nu ut med 
en varning för USB-laddare 
köpta via e-handelssajter som 
Wish. Myndigheten har i egna 
tester av tio olika laddare kunna 
visa att samtliga laddare hade 
sådan brister att de är farliga att 
använda. Flera av dem är tillver-
kade i material som gör att de 
kan bidra till brandspridning. 

De tio laddarna klarade inte ens baskra-
ven för säkerhet. Sex av laddarna upp-
fyller inte kravet på brandbeständighet 
utan brinner upp i sin helhet. Ingen av 
dem klarar kravet på isolationsavstånd. 

- Sex av dem har inget isolationsav-

stånd alls mer än lacken på ledarna och 
resterande ligger alla kring eller under 
en halv millimeter. Kravet är minst 4 
millimeter, säger Mikael Carlson, tek-
nisk expert vid Elsäkerhetsverket. 

Elsäkerhetsverket kommer att fort-
sätta utredningen och ta reda på vilka 
åtgärder som kan krävas och vilka fö-
retag som kan nås. Myndigheten råder 
konsumenter att noga kontrollera pro-
dukten före köp så att den är märkt med 
information om tillverkare och om det 
finns kontaktuppgifter till säljaren eller 
tillverkaren. 

(Källa: Elsäkerhetsverket)

Foto: Shutterstock

Insatser med pågående dödligt våld i publik miljö kräver samordning, 
övning och mental förberedelse. Den nyligen utgivna vägledningen ger 
stöd för att planera och förbereda den egna verksamheten för en effek-
tiv och samordnad PDV-insats. 

Vägledningen ger bland annat kunskap om vad som kännetecknar en PDV-händelse, 
vilka utmaningar man kan ställas inför, råd för aktörsgemensam planering samt hur en 
insats kan inriktas och planeras.

Det 60 sidor stora dokumentet är framtaget av MSB i samverkan med Polismyndig-
heten, Socialstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Katastrof-
medicinskt centrum, Räddningstjänsten Storgöteborg, Storstockholms Brandförsvar 
och Räddningstjänsten Syd. 

Nyutgivet: PDV-vägledning  
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Veteranbrandbilsrallyt anordnas årligen av Brandhistoriska sällskapet. I år sammanföll det med firandet av Växjö yrkesbrandkårs 
100-årsdag. Fordon från så tidigt som 1925 defilerade först på Växjös gator för att ta en paus på Huseby bruk utanför stan. Bil nummer 
fem är en stegbil anno 1932, från Köpings brandmuseum. 

Foto: Carl Carlert

100-årig yrkeskår i Växjö 
firad med rullande veteraner

Den 12 maj firade Värends rädd-
ningstjänst att Växjö yrkesbrand-
kår fyller 100 år i år. Det gjorde 
man bland annat genom att stå 
värd för Brandhistoriska sällska-
pets årliga veteranbrandbilsrally 
– det 26:e i ordningen. 

25 fordon av varierande ålder fanns att 
beskåda, liksom tidsenligt klädd perso-
nal. Rallyt pausade på vackra Huseby 
bruk där besökare kunde ta en närmare 
titt på de rullande rariteterna. 

Den äldsta bilen i kortegen var en 

Scania Vabis bilmotorspruta med stege 
med 93 år på nacken, ägd av Helsing-
borgs brandkårs museiförening. Yngst 
var ett ledningsfordon från Storstock-
holms brandförsvar från 1987. 

Grundare lämnar ordförandepost
I samband med det årliga rallyt genom-
fördes också förenings årsmöte. Ove 
Skatt, ordförande sedan sex år och en av 
föreningens grundare, lämnade då över 
ordförandeskapet till Jan Wisén.

– Jag känner mig hedrad att få ha varit 
med och bildat Brandhistoriska sällska-

pet och sedermera även blivit invald i 
styrelsen. Jag kan konstatera att dessa 26 
år har varit en viktig del av min yrkesut-
veckling och jag har fått se hur snabbt 
förändringar i samhället kan påverka 
hanteringen att ta till vara viktiga histo-
riska och kulturella arv på området.  Jag 
önskar nu min efterträdare Jan Wisén 
lycka till med det framtida arbetet – det 
som är bra kan bara bli ännu bättre, sä-
ger Ove Skatt.

Camilla Westemar
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Var är alla spännande reportage?
Nej, det händer inte bara saker i de stora räddningstjänsterna - det vet jag. Problemet är att hitta de små och intressanta 
reportagen . Jag behöver er hjälp där ute i landet. Det behöver inte vara en ny robot som den i Södertörn. Inte heller en 
ny brandstation för miljontals kronor. Hör av er om en udda lösning, en bra insats, en annorlunda rekrytering - tillsam-
mans kommer vi fram till hur vi berättar det för kollegorna i landet. 
/Camilla

Importerade USB-laddare visar allvarliga brister
Elsäkerhetsverket går nu ut med 
en varning för USB-laddare 
köpta via e-handelssajter som 
Wish. Myndigheten har i egna 
tester av tio olika laddare kunna 
visa att samtliga laddare hade 
sådan brister att de är farliga att 
använda. Flera av dem är tillver-
kade i material som gör att de 
kan bidra till brandspridning. 

De tio laddarna klarade inte ens baskra-
ven för säkerhet. Sex av laddarna upp-
fyller inte kravet på brandbeständighet 
utan brinner upp i sin helhet. Ingen av 
dem klarar kravet på isolationsavstånd. 

- Sex av dem har inget isolationsav-

stånd alls mer än lacken på ledarna och 
resterande ligger alla kring eller under 
en halv millimeter. Kravet är minst 4 
millimeter, säger Mikael Carlson, tek-
nisk expert vid Elsäkerhetsverket. 

Elsäkerhetsverket kommer att fort-
sätta utredningen och ta reda på vilka 
åtgärder som kan krävas och vilka fö-
retag som kan nås. Myndigheten råder 
konsumenter att noga kontrollera pro-
dukten före köp så att den är märkt med 
information om tillverkare och om det 
finns kontaktuppgifter till säljaren eller 
tillverkaren. 

(Källa: Elsäkerhetsverket)

Foto: Shutterstock

Insatser med pågående dödligt våld i publik miljö kräver samordning, 
övning och mental förberedelse. Den nyligen utgivna vägledningen ger 
stöd för att planera och förbereda den egna verksamheten för en effek-
tiv och samordnad PDV-insats. 

Vägledningen ger bland annat kunskap om vad som kännetecknar en PDV-händelse, 
vilka utmaningar man kan ställas inför, råd för aktörsgemensam planering samt hur en 
insats kan inriktas och planeras.

Det 60 sidor stora dokumentet är framtaget av MSB i samverkan med Polismyndig-
heten, Socialstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Katastrof-
medicinskt centrum, Räddningstjänsten Storgöteborg, Storstockholms Brandförsvar 
och Räddningstjänsten Syd. 

Nyutgivet: PDV-vägledning  
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Jämtland slipper skadestånd 
på 16 miljoner för storbrand
Jämtlands räddningstjänstför-
bund frias från ansvar och slipper 
betala skadestånd på nära 16 
miljoner kronor till ett försäkrings-
bolag. Det meddelade Öster-
sunds tingsrätt den 9 maj, efter 
förhandlingar i tvisten mellan 
Jämtlands räddningstjänstför-
bund och försäkringsbolaget 
Moderna försäkringar. 

Ärendet rörde en brand i ett flerfa-
miljshus den 14 april 2014. Räddnings-
tjänsten larmades då till en brand i en 
lägenhet där en brand i en antänd soffa 
släcktes av rökdykare varefter rummet 
skannades med värmekamera innan 
ansvaret överlämnades till fastighetsä-
garen. 

Räddningstjänsten stannade cirka en 
timme på adressen innan insatsen avslu-
tades och under den tiden hade bland 
annat ett CD-ställ flyttats ut på bal-
kongen sedan värmekameran indikerat 
en hot-spot. En kvart senare kom nytt 
larm till SOS Alarm om fullt utvecklad 
brand, som startat i samma soffa. 

Avkrävdes skadestånd
Branden spred sig nu till hela fastighe-
ten och ett 30-tal hyresgäster fick evaku-

eras på grund av rök- och vattenskador. 
Kostnaderna för återställande landade 
till sist hos försäkringsbolaget Moderna 
försäkringar som menar att räddnings-
tjänsten agerat vårdslöst och därmed 
ska åläggas skadeståndsansvar. 

Parterna är eniga om händelseförlop-
pet men försäkringsbolaget menar att 
räddningstjänsten satt för stor tilltro till 
värmekameran, inte tillräckligt noggrant 
undersökt en mindre temperaturhöj-
ning i soffan och inte heller gett fastig-
hetsägaren tillräckligt med information 
vid överlämnandet. 

Stannade en timme
Räddningstjänsten menar å sin sida att 
det inte fanns några indikationer på risk 
för återantändning när man lämnade 
platsen och att den marginella tempera-
turhöjningen i soffan motsvarade rum-
mets medeltemperatur. Under timmen 
efter första släckinsatsen fanns personal 
hela tiden i det aktuella rummet och 
uppfattade då inga risker för återan-
tändning. 

Efter insatsen gjorde räddningstjäns-
ten en olycksundersökning som visade 
på vissa förbättringsmöjligheter.  Den 
olycksundersökningen har till del an-
vänts av försäkringsbolaget vid tings-

rättsförhandlingarna. 

Inga bevis för vårdslöshet
Tingsrättens bedömning är att det trots 
att det var soffan som återantände 
och att utredningen visade på möjliga 
förbättringsområden, inte går att kon-
statera att personalen agerat vårdslöst 
under insatsen – ett krav för att kunna 
ålägga skadeståndsansvar. Målet ogillas i 
sin helhet och Moderna försäkringar får 
därmed också stå för Jämtlands rädd-
ningstjänstförbunds rättegångskostna-
der på 237 600 kronor. 

Den 14 maj lämnade Moderna för-
säkringar in sin överklagan till Hovrät-
ten. Beslut om prövningstillstånd var 
inte fattat när Brandmannen lämnades 
till tryck. 

Camilla Westemar

Glad sommar
önskar 

Kamratföreningen
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Var är alla spännande reportage?
Nej, det händer inte bara saker i de stora räddningstjänsterna - det vet jag. Problemet är att hitta de små och intressanta 
reportagen . Jag behöver er hjälp där ute i landet. Det behöver inte vara en ny robot som den i Södertörn. Inte heller en 
ny brandstation för miljontals kronor. Hör av er om en udda lösning, en bra insats, en annorlunda rekrytering - tillsam-
mans kommer vi fram till hur vi berättar det för kollegorna i landet. 
/Camilla

Importerade USB-laddare visar allvarliga brister
Elsäkerhetsverket går nu ut med 
en varning för USB-laddare 
köpta via e-handelssajter som 
Wish. Myndigheten har i egna 
tester av tio olika laddare kunna 
visa att samtliga laddare hade 
sådan brister att de är farliga att 
använda. Flera av dem är tillver-
kade i material som gör att de 
kan bidra till brandspridning. 

De tio laddarna klarade inte ens baskra-
ven för säkerhet. Sex av laddarna upp-
fyller inte kravet på brandbeständighet 
utan brinner upp i sin helhet. Ingen av 
dem klarar kravet på isolationsavstånd. 

- Sex av dem har inget isolationsav-

stånd alls mer än lacken på ledarna och 
resterande ligger alla kring eller under 
en halv millimeter. Kravet är minst 4 
millimeter, säger Mikael Carlson, tek-
nisk expert vid Elsäkerhetsverket. 

Elsäkerhetsverket kommer att fort-
sätta utredningen och ta reda på vilka 
åtgärder som kan krävas och vilka fö-
retag som kan nås. Myndigheten råder 
konsumenter att noga kontrollera pro-
dukten före köp så att den är märkt med 
information om tillverkare och om det 
finns kontaktuppgifter till säljaren eller 
tillverkaren. 

(Källa: Elsäkerhetsverket)

Foto: Shutterstock

Insatser med pågående dödligt våld i publik miljö kräver samordning, 
övning och mental förberedelse. Den nyligen utgivna vägledningen ger 
stöd för att planera och förbereda den egna verksamheten för en effek-
tiv och samordnad PDV-insats. 

Vägledningen ger bland annat kunskap om vad som kännetecknar en PDV-händelse, 
vilka utmaningar man kan ställas inför, råd för aktörsgemensam planering samt hur en 
insats kan inriktas och planeras.

Det 60 sidor stora dokumentet är framtaget av MSB i samverkan med Polismyndig-
heten, Socialstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Katastrof-
medicinskt centrum, Räddningstjänsten Storgöteborg, Storstockholms Brandförsvar 
och Räddningstjänsten Syd. 

Nyutgivet: PDV-vägledning  
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Mitt Bohuslän riktar 
utbildning till nyanlända
Dubbla vinster. Eller kanske tre-
dubbla. Att som räddningstjänst 
se utanför det ordinarie uppdra-
get kan ge nya möjligheter för 
både den egna organisationen 
och de nya människor den mö-
ter. 
Så resonerade Räddningstjäns-
ten Mitt Bohuslän kring ett nytt 
samarbete med Uddevalla kom-
muns vuxenutbildning, riktad mot 
nyanlända. 
– Vi ser stora möjligheter med 
den här utbildningen och vill 
gärna bidra till kommunens inte-
grationsarbete, säger räddnings-
chef Bernt Eriksson.

Många nyanlända står med foten utan-
för arbetsmarknaden. Samtidigt har lan-
dets räddningstjänster ibland svårt att 
nå ut till möjliga arbetstagare som har 
utomnordisk bakgrund, både på hel- 
och deltidssidan. 

I Uddevalla vill man ge nyanlända på 
kommunens SFI-utbildningar möjlighet 
att tidigt i sin språkutbildning nosa på 
brandmannayrket och det gör man nu 
i pilotsatsningen som genomförs i nära 
samarbete med räddningstjänsten. 

Ulf  Larsson, chef  för Uddevalla vux-
enutbildning, förklarar tanken bakom 
den riktade språkutbildningen:

– Att i ett tidigt skede kombinera 
grundläggande språkstudier med yrkes-
språk har vi gjort förut, med inriktning 
mot vård och omsorg, fordon och bygg 
och det har visat sig vara ett lyckat kon-
cept. De studerande blir motiverade att 
jobba mot ett konkret mål och mot en 
arbetsmarknad där det finns goda chan-
ser till jobb. 

Praktisk kunskap 
Idén att ta med konceptet till räddnings-
tjänsten kom från politikern Magnus 
Jacobsson som varit i kontakt med en 
elev som varit polis i sitt gamla hemland 
Syrien och som ville fortsätta inom en 

blåljusverksamhet i Sverige. 
När den skräddarsydda SFI-kursen 

först presenterades i våras visade 17 
personer intresse, varav två kvinnor. Nu 
avslutas snart den snart tio veckor långa 
språkutbildning som gett de studerande 
en första inblick i brandmannayrket. 

Sedvanlig språkutbildning har kom-
binerats med yrkesspråk för att öka de 
studerandes kunskaper i brandskydd, 
räddningstjänstens organisation och 
uppdrag. Tre kurstillfällen har förlagts 
till räddningstjänsten där eleverna fått 
både praktisk och teoretisk kunskap 
med sig hem. Många har kommit till 
Sverige med en annan bild av uniforms-
yrken än den svenska. 

– Då kan vi berätta att vi är en helt fri-
stående verksamhet som inte har någon 
koppling till vare sig polis eller militär 
– vi är ”good guys” som finns här för 
dem helt enkelt, säger Bernt Eriksson. 

En aptitretare
Efter tio veckors utbildning hoppas Ulf  
Larsson och Bernt Eriksson att fler ska 
söka gymnasiekurser med inriktning 
mot akut omhändertagande för att i 
förlängningen kanske fortsätta till SMO, 
eller bli deltidsbrandmän parallellt med 
annat jobb. 

– Vi ser kursen som en aptitretare för 
framtiden. Vår förhoppning är såklart 
att några ska se en framtid här hos oss 
eller någon annan räddningstjänst, sä-
ger Bernt Eriksson. Det finns så många 
vinster med det här – för alla. Dels bi-
drar vi som räddningstjänst till integra-
tionsarbetet, dels har vi möjlighet att 
presentera oss och vårt uppdrag. Vi be-
höver fler brandmän med utomnordisk 
bakgrund för att spegla samhället och 
för att få kompetens och erfarenheter vi 
inte har.    

Camilla Westemar

Kanske en kontakt med räddningstjänsten kan vara ett första steg mot en SMO-utbild-
ning eller ett framtida uppdrag som deltidsbrandman.

Foto: Kick i Henningsson
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Jämtland slipper skadestånd 
på 16 miljoner för storbrand
Jämtlands räddningstjänstför-
bund frias från ansvar och slipper 
betala skadestånd på nära 16 
miljoner kronor till ett försäkrings-
bolag. Det meddelade Öster-
sunds tingsrätt den 9 maj, efter 
förhandlingar i tvisten mellan 
Jämtlands räddningstjänstför-
bund och försäkringsbolaget 
Moderna försäkringar. 

Ärendet rörde en brand i ett flerfa-
miljshus den 14 april 2014. Räddnings-
tjänsten larmades då till en brand i en 
lägenhet där en brand i en antänd soffa 
släcktes av rökdykare varefter rummet 
skannades med värmekamera innan 
ansvaret överlämnades till fastighetsä-
garen. 

Räddningstjänsten stannade cirka en 
timme på adressen innan insatsen avslu-
tades och under den tiden hade bland 
annat ett CD-ställ flyttats ut på bal-
kongen sedan värmekameran indikerat 
en hot-spot. En kvart senare kom nytt 
larm till SOS Alarm om fullt utvecklad 
brand, som startat i samma soffa. 

Avkrävdes skadestånd
Branden spred sig nu till hela fastighe-
ten och ett 30-tal hyresgäster fick evaku-

eras på grund av rök- och vattenskador. 
Kostnaderna för återställande landade 
till sist hos försäkringsbolaget Moderna 
försäkringar som menar att räddnings-
tjänsten agerat vårdslöst och därmed 
ska åläggas skadeståndsansvar. 

Parterna är eniga om händelseförlop-
pet men försäkringsbolaget menar att 
räddningstjänsten satt för stor tilltro till 
värmekameran, inte tillräckligt noggrant 
undersökt en mindre temperaturhöj-
ning i soffan och inte heller gett fastig-
hetsägaren tillräckligt med information 
vid överlämnandet. 

Stannade en timme
Räddningstjänsten menar å sin sida att 
det inte fanns några indikationer på risk 
för återantändning när man lämnade 
platsen och att den marginella tempera-
turhöjningen i soffan motsvarade rum-
mets medeltemperatur. Under timmen 
efter första släckinsatsen fanns personal 
hela tiden i det aktuella rummet och 
uppfattade då inga risker för återan-
tändning. 

Efter insatsen gjorde räddningstjäns-
ten en olycksundersökning som visade 
på vissa förbättringsmöjligheter.  Den 
olycksundersökningen har till del an-
vänts av försäkringsbolaget vid tings-

rättsförhandlingarna. 

Inga bevis för vårdslöshet
Tingsrättens bedömning är att det trots 
att det var soffan som återantände 
och att utredningen visade på möjliga 
förbättringsområden, inte går att kon-
statera att personalen agerat vårdslöst 
under insatsen – ett krav för att kunna 
ålägga skadeståndsansvar. Målet ogillas i 
sin helhet och Moderna försäkringar får 
därmed också stå för Jämtlands rädd-
ningstjänstförbunds rättegångskostna-
der på 237 600 kronor. 

Den 14 maj lämnade Moderna för-
säkringar in sin överklagan till Hovrät-
ten. Beslut om prövningstillstånd var 
inte fattat när Brandmannen lämnades 
till tryck. 

Camilla Westemar

Glad sommar
önskar 
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Var är alla spännande reportage?
Nej, det händer inte bara saker i de stora räddningstjänsterna - det vet jag. Problemet är att hitta de små och intressanta 
reportagen . Jag behöver er hjälp där ute i landet. Det behöver inte vara en ny robot som den i Södertörn. Inte heller en 
ny brandstation för miljontals kronor. Hör av er om en udda lösning, en bra insats, en annorlunda rekrytering - tillsam-
mans kommer vi fram till hur vi berättar det för kollegorna i landet. 
/Camilla

Importerade USB-laddare visar allvarliga brister
Elsäkerhetsverket går nu ut med 
en varning för USB-laddare 
köpta via e-handelssajter som 
Wish. Myndigheten har i egna 
tester av tio olika laddare kunna 
visa att samtliga laddare hade 
sådan brister att de är farliga att 
använda. Flera av dem är tillver-
kade i material som gör att de 
kan bidra till brandspridning. 

De tio laddarna klarade inte ens baskra-
ven för säkerhet. Sex av laddarna upp-
fyller inte kravet på brandbeständighet 
utan brinner upp i sin helhet. Ingen av 
dem klarar kravet på isolationsavstånd. 

- Sex av dem har inget isolationsav-

stånd alls mer än lacken på ledarna och 
resterande ligger alla kring eller under 
en halv millimeter. Kravet är minst 4 
millimeter, säger Mikael Carlson, tek-
nisk expert vid Elsäkerhetsverket. 

Elsäkerhetsverket kommer att fort-
sätta utredningen och ta reda på vilka 
åtgärder som kan krävas och vilka fö-
retag som kan nås. Myndigheten råder 
konsumenter att noga kontrollera pro-
dukten före köp så att den är märkt med 
information om tillverkare och om det 
finns kontaktuppgifter till säljaren eller 
tillverkaren. 

(Källa: Elsäkerhetsverket)

Foto: Shutterstock

Insatser med pågående dödligt våld i publik miljö kräver samordning, 
övning och mental förberedelse. Den nyligen utgivna vägledningen ger 
stöd för att planera och förbereda den egna verksamheten för en effek-
tiv och samordnad PDV-insats. 

Vägledningen ger bland annat kunskap om vad som kännetecknar en PDV-händelse, 
vilka utmaningar man kan ställas inför, råd för aktörsgemensam planering samt hur en 
insats kan inriktas och planeras.

Det 60 sidor stora dokumentet är framtaget av MSB i samverkan med Polismyndig-
heten, Socialstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Katastrof-
medicinskt centrum, Räddningstjänsten Storgöteborg, Storstockholms Brandförsvar 
och Räddningstjänsten Syd. 

Nyutgivet: PDV-vägledning  
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Mitt Bohuslän riktar 
utbildning till nyanlända
Dubbla vinster. Eller kanske tre-
dubbla. Att som räddningstjänst 
se utanför det ordinarie uppdra-
get kan ge nya möjligheter för 
både den egna organisationen 
och de nya människor den mö-
ter. 
Så resonerade Räddningstjäns-
ten Mitt Bohuslän kring ett nytt 
samarbete med Uddevalla kom-
muns vuxenutbildning, riktad mot 
nyanlända. 
– Vi ser stora möjligheter med 
den här utbildningen och vill 
gärna bidra till kommunens inte-
grationsarbete, säger räddnings-
chef Bernt Eriksson.

Många nyanlända står med foten utan-
för arbetsmarknaden. Samtidigt har lan-
dets räddningstjänster ibland svårt att 
nå ut till möjliga arbetstagare som har 
utomnordisk bakgrund, både på hel- 
och deltidssidan. 

I Uddevalla vill man ge nyanlända på 
kommunens SFI-utbildningar möjlighet 
att tidigt i sin språkutbildning nosa på 
brandmannayrket och det gör man nu 
i pilotsatsningen som genomförs i nära 
samarbete med räddningstjänsten. 

Ulf  Larsson, chef  för Uddevalla vux-
enutbildning, förklarar tanken bakom 
den riktade språkutbildningen:

– Att i ett tidigt skede kombinera 
grundläggande språkstudier med yrkes-
språk har vi gjort förut, med inriktning 
mot vård och omsorg, fordon och bygg 
och det har visat sig vara ett lyckat kon-
cept. De studerande blir motiverade att 
jobba mot ett konkret mål och mot en 
arbetsmarknad där det finns goda chan-
ser till jobb. 

Praktisk kunskap 
Idén att ta med konceptet till räddnings-
tjänsten kom från politikern Magnus 
Jacobsson som varit i kontakt med en 
elev som varit polis i sitt gamla hemland 
Syrien och som ville fortsätta inom en 

blåljusverksamhet i Sverige. 
När den skräddarsydda SFI-kursen 

först presenterades i våras visade 17 
personer intresse, varav två kvinnor. Nu 
avslutas snart den snart tio veckor långa 
språkutbildning som gett de studerande 
en första inblick i brandmannayrket. 

Sedvanlig språkutbildning har kom-
binerats med yrkesspråk för att öka de 
studerandes kunskaper i brandskydd, 
räddningstjänstens organisation och 
uppdrag. Tre kurstillfällen har förlagts 
till räddningstjänsten där eleverna fått 
både praktisk och teoretisk kunskap 
med sig hem. Många har kommit till 
Sverige med en annan bild av uniforms-
yrken än den svenska. 

– Då kan vi berätta att vi är en helt fri-
stående verksamhet som inte har någon 
koppling till vare sig polis eller militär 
– vi är ”good guys” som finns här för 
dem helt enkelt, säger Bernt Eriksson. 

En aptitretare
Efter tio veckors utbildning hoppas Ulf  
Larsson och Bernt Eriksson att fler ska 
söka gymnasiekurser med inriktning 
mot akut omhändertagande för att i 
förlängningen kanske fortsätta till SMO, 
eller bli deltidsbrandmän parallellt med 
annat jobb. 

– Vi ser kursen som en aptitretare för 
framtiden. Vår förhoppning är såklart 
att några ska se en framtid här hos oss 
eller någon annan räddningstjänst, sä-
ger Bernt Eriksson. Det finns så många 
vinster med det här – för alla. Dels bi-
drar vi som räddningstjänst till integra-
tionsarbetet, dels har vi möjlighet att 
presentera oss och vårt uppdrag. Vi be-
höver fler brandmän med utomnordisk 
bakgrund för att spegla samhället och 
för att få kompetens och erfarenheter vi 
inte har.    

Camilla Westemar

Kanske en kontakt med räddningstjänsten kan vara ett första steg mot en SMO-utbild-
ning eller ett framtida uppdrag som deltidsbrandman.

Foto: Kick i Henningsson
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Jämtland slipper skadestånd 
på 16 miljoner för storbrand
Jämtlands räddningstjänstför-
bund frias från ansvar och slipper 
betala skadestånd på nära 16 
miljoner kronor till ett försäkrings-
bolag. Det meddelade Öster-
sunds tingsrätt den 9 maj, efter 
förhandlingar i tvisten mellan 
Jämtlands räddningstjänstför-
bund och försäkringsbolaget 
Moderna försäkringar. 

Ärendet rörde en brand i ett flerfa-
miljshus den 14 april 2014. Räddnings-
tjänsten larmades då till en brand i en 
lägenhet där en brand i en antänd soffa 
släcktes av rökdykare varefter rummet 
skannades med värmekamera innan 
ansvaret överlämnades till fastighetsä-
garen. 

Räddningstjänsten stannade cirka en 
timme på adressen innan insatsen avslu-
tades och under den tiden hade bland 
annat ett CD-ställ flyttats ut på bal-
kongen sedan värmekameran indikerat 
en hot-spot. En kvart senare kom nytt 
larm till SOS Alarm om fullt utvecklad 
brand, som startat i samma soffa. 

Avkrävdes skadestånd
Branden spred sig nu till hela fastighe-
ten och ett 30-tal hyresgäster fick evaku-

eras på grund av rök- och vattenskador. 
Kostnaderna för återställande landade 
till sist hos försäkringsbolaget Moderna 
försäkringar som menar att räddnings-
tjänsten agerat vårdslöst och därmed 
ska åläggas skadeståndsansvar. 

Parterna är eniga om händelseförlop-
pet men försäkringsbolaget menar att 
räddningstjänsten satt för stor tilltro till 
värmekameran, inte tillräckligt noggrant 
undersökt en mindre temperaturhöj-
ning i soffan och inte heller gett fastig-
hetsägaren tillräckligt med information 
vid överlämnandet. 

Stannade en timme
Räddningstjänsten menar å sin sida att 
det inte fanns några indikationer på risk 
för återantändning när man lämnade 
platsen och att den marginella tempera-
turhöjningen i soffan motsvarade rum-
mets medeltemperatur. Under timmen 
efter första släckinsatsen fanns personal 
hela tiden i det aktuella rummet och 
uppfattade då inga risker för återan-
tändning. 

Efter insatsen gjorde räddningstjäns-
ten en olycksundersökning som visade 
på vissa förbättringsmöjligheter.  Den 
olycksundersökningen har till del an-
vänts av försäkringsbolaget vid tings-

rättsförhandlingarna. 

Inga bevis för vårdslöshet
Tingsrättens bedömning är att det trots 
att det var soffan som återantände 
och att utredningen visade på möjliga 
förbättringsområden, inte går att kon-
statera att personalen agerat vårdslöst 
under insatsen – ett krav för att kunna 
ålägga skadeståndsansvar. Målet ogillas i 
sin helhet och Moderna försäkringar får 
därmed också stå för Jämtlands rädd-
ningstjänstförbunds rättegångskostna-
der på 237 600 kronor. 

Den 14 maj lämnade Moderna för-
säkringar in sin överklagan till Hovrät-
ten. Beslut om prövningstillstånd var 
inte fattat när Brandmannen lämnades 
till tryck. 

Camilla Westemar

Glad sommar
önskar 

Kamratföreningen
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Var är alla spännande reportage?
Nej, det händer inte bara saker i de stora räddningstjänsterna - det vet jag. Problemet är att hitta de små och intressanta 
reportagen . Jag behöver er hjälp där ute i landet. Det behöver inte vara en ny robot som den i Södertörn. Inte heller en 
ny brandstation för miljontals kronor. Hör av er om en udda lösning, en bra insats, en annorlunda rekrytering - tillsam-
mans kommer vi fram till hur vi berättar det för kollegorna i landet. 
/Camilla

Importerade USB-laddare visar allvarliga brister
Elsäkerhetsverket går nu ut med 
en varning för USB-laddare 
köpta via e-handelssajter som 
Wish. Myndigheten har i egna 
tester av tio olika laddare kunna 
visa att samtliga laddare hade 
sådan brister att de är farliga att 
använda. Flera av dem är tillver-
kade i material som gör att de 
kan bidra till brandspridning. 

De tio laddarna klarade inte ens baskra-
ven för säkerhet. Sex av laddarna upp-
fyller inte kravet på brandbeständighet 
utan brinner upp i sin helhet. Ingen av 
dem klarar kravet på isolationsavstånd. 

- Sex av dem har inget isolationsav-

stånd alls mer än lacken på ledarna och 
resterande ligger alla kring eller under 
en halv millimeter. Kravet är minst 4 
millimeter, säger Mikael Carlson, tek-
nisk expert vid Elsäkerhetsverket. 

Elsäkerhetsverket kommer att fort-
sätta utredningen och ta reda på vilka 
åtgärder som kan krävas och vilka fö-
retag som kan nås. Myndigheten råder 
konsumenter att noga kontrollera pro-
dukten före köp så att den är märkt med 
information om tillverkare och om det 
finns kontaktuppgifter till säljaren eller 
tillverkaren. 

(Källa: Elsäkerhetsverket)

Foto: Shutterstock

Insatser med pågående dödligt våld i publik miljö kräver samordning, 
övning och mental förberedelse. Den nyligen utgivna vägledningen ger 
stöd för att planera och förbereda den egna verksamheten för en effek-
tiv och samordnad PDV-insats. 

Vägledningen ger bland annat kunskap om vad som kännetecknar en PDV-händelse, 
vilka utmaningar man kan ställas inför, råd för aktörsgemensam planering samt hur en 
insats kan inriktas och planeras.

Det 60 sidor stora dokumentet är framtaget av MSB i samverkan med Polismyndig-
heten, Socialstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Katastrof-
medicinskt centrum, Räddningstjänsten Storgöteborg, Storstockholms Brandförsvar 
och Räddningstjänsten Syd. 

Nyutgivet: PDV-vägledning  
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Mitt Bohuslän riktar 
utbildning till nyanlända
Dubbla vinster. Eller kanske tre-
dubbla. Att som räddningstjänst 
se utanför det ordinarie uppdra-
get kan ge nya möjligheter för 
både den egna organisationen 
och de nya människor den mö-
ter. 
Så resonerade Räddningstjäns-
ten Mitt Bohuslän kring ett nytt 
samarbete med Uddevalla kom-
muns vuxenutbildning, riktad mot 
nyanlända. 
– Vi ser stora möjligheter med 
den här utbildningen och vill 
gärna bidra till kommunens inte-
grationsarbete, säger räddnings-
chef Bernt Eriksson.

Många nyanlända står med foten utan-
för arbetsmarknaden. Samtidigt har lan-
dets räddningstjänster ibland svårt att 
nå ut till möjliga arbetstagare som har 
utomnordisk bakgrund, både på hel- 
och deltidssidan. 

I Uddevalla vill man ge nyanlända på 
kommunens SFI-utbildningar möjlighet 
att tidigt i sin språkutbildning nosa på 
brandmannayrket och det gör man nu 
i pilotsatsningen som genomförs i nära 
samarbete med räddningstjänsten. 

Ulf  Larsson, chef  för Uddevalla vux-
enutbildning, förklarar tanken bakom 
den riktade språkutbildningen:

– Att i ett tidigt skede kombinera 
grundläggande språkstudier med yrkes-
språk har vi gjort förut, med inriktning 
mot vård och omsorg, fordon och bygg 
och det har visat sig vara ett lyckat kon-
cept. De studerande blir motiverade att 
jobba mot ett konkret mål och mot en 
arbetsmarknad där det finns goda chan-
ser till jobb. 

Praktisk kunskap 
Idén att ta med konceptet till räddnings-
tjänsten kom från politikern Magnus 
Jacobsson som varit i kontakt med en 
elev som varit polis i sitt gamla hemland 
Syrien och som ville fortsätta inom en 

blåljusverksamhet i Sverige. 
När den skräddarsydda SFI-kursen 

först presenterades i våras visade 17 
personer intresse, varav två kvinnor. Nu 
avslutas snart den snart tio veckor långa 
språkutbildning som gett de studerande 
en första inblick i brandmannayrket. 

Sedvanlig språkutbildning har kom-
binerats med yrkesspråk för att öka de 
studerandes kunskaper i brandskydd, 
räddningstjänstens organisation och 
uppdrag. Tre kurstillfällen har förlagts 
till räddningstjänsten där eleverna fått 
både praktisk och teoretisk kunskap 
med sig hem. Många har kommit till 
Sverige med en annan bild av uniforms-
yrken än den svenska. 

– Då kan vi berätta att vi är en helt fri-
stående verksamhet som inte har någon 
koppling till vare sig polis eller militär 
– vi är ”good guys” som finns här för 
dem helt enkelt, säger Bernt Eriksson. 

En aptitretare
Efter tio veckors utbildning hoppas Ulf  
Larsson och Bernt Eriksson att fler ska 
söka gymnasiekurser med inriktning 
mot akut omhändertagande för att i 
förlängningen kanske fortsätta till SMO, 
eller bli deltidsbrandmän parallellt med 
annat jobb. 

– Vi ser kursen som en aptitretare för 
framtiden. Vår förhoppning är såklart 
att några ska se en framtid här hos oss 
eller någon annan räddningstjänst, sä-
ger Bernt Eriksson. Det finns så många 
vinster med det här – för alla. Dels bi-
drar vi som räddningstjänst till integra-
tionsarbetet, dels har vi möjlighet att 
presentera oss och vårt uppdrag. Vi be-
höver fler brandmän med utomnordisk 
bakgrund för att spegla samhället och 
för att få kompetens och erfarenheter vi 
inte har.    

Camilla Westemar

Kanske en kontakt med räddningstjänsten kan vara ett första steg mot en SMO-utbild-
ning eller ett framtida uppdrag som deltidsbrandman.

Foto: Kick i Henningsson
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Norden ledande i arbetet 
med bättre arbetsmiljö
I mitten av mars samlades repre-
sentanter från ett flertal euro-
peiska fackliga organisationer, 
däribland BRF, för att i EFFUA:s* 
regi för att diskutera cancerris-
kerna i yrket. På plats på Island 
fanns också representanter från 
USA, Kanada och Australien.

Anders Cederberg, ett välbekant ansikte 
i sammanhang som rör cancerfrågorna, 
representerade Brandmännens Riks-
förbund under seminariet. För BRF 
är cancerrisker kopplade till yrket en 
stridsfråga och Sveriges idoga förebyg-
gande arbete har fått stort genomslag 
både nationellt och internationellt. 

– Vi träffas vartannat år i EFFUA:s 
regi för att diskutera de här viktiga frå-
gorna och vid det här mötet såg vi en 

viktig vändning: Till nu har vi i Sverige 
och övriga Norden jobbat stenhårt med 
att förebygga riskerna, medan USA, 
Kanada och Australien haft sitt fokus 
på få vissa cancerformer klassade som 
arbetsskador och därmed på ersätt-
ningsfrågan, säger Anders Cederberg. 

– Nu har det vänt! Konceptet Friska 
brandmän har äntligen fått genomslag 
också i Australien och Nordamerika 
och vi fokuserar tillsammans på att få 
bort riskerna i arbetet istället för att ar-
beta enbart se till vad som händer ef-
teråt – när någon väl blivit sjuk. 

Sverige i framkant
Sverige och övriga Norden ligger fort-
farande i framkant när det kommer till 
förebyggande arbete, men övriga eu-
ropeiska länder ligger väl framme och 

Friska brandmän gör succé. Men det 
återstår fortfarande mycket arbete, me-
nar Anders Cederberg.

– Det går inte att slå sig till ro. Vi mås-
te självklart fortsätta följa utvecklingen 
eftersom vi fortsätter att vara överre-
presenterade i statistiken när det gäller 
vissa cancerformer. Vi fortsätter spotta 
på stenen helt enkelt, det ger resultat. 

* European Fire Fighters Unions Alli-
ance – en internationell allians av obe-
roende fackföreningar för räddnings-
tjänsten och har 14 medlemsländer. Läs 
mer på effua.org.

Camilla Westemar

Stort stöd för kollega i Örkelljunga

Upprop på Facebook samlade in 
pengar till skadeståndsdrabbad
Villkorlig dom och dagsböter för 
två fall av arbetsmiljöbrott. Det 
blev domen mot den styrkeleda-
re som i april 2016 gav kollegor 
i uppdrag att lossa en mittvajer 
i spänn och en kollega omkom 
efter att ha träffats av vajern. 
Dagsböterna på 28 500 skulle 
betalas av styrkedlaren själv, 
men ett upprop på Facebook 
gav hela summan och nära 
6 000 kronor till Brandmännens 
Cancerfond. Allt det på knappt 
ett dygn.

Bakom initiativet står Jimmy Geller, 
brandman och själv styrkeledare i Sim-
rishamn på Österlen. 

– Stödet var enormt, kollegor i hela 
landet har bidragit och visat sitt stöd 
och på mindre än ett dygn hade han 
pengarna på sitt konto, säger Jimmy 
Geller.

Eftersom Jimmy Geller själv är styr-
keledare kunde han omedelbart identi-
fiera sig med upplevelsen att stå i en så 
pressad situation som det var med långa 
bilköer efter lastbilsolyckan.

– Alla som stått i samma situation 
känner nog samma sak och det känns 

inte rättvist att han ska stå för böterna 
själv. Därför startade jag insamlingen i 
Facebookgruppen Deltidsbrandmän-
nen och på mindre än ett dygn vi sam-
lat in mer än till dagsböterna, berättar 
Jimmy Geller. 

Jimmy ringde själv upp den drabbade 
kollegan och berättade om insamlings-
resultatet.

– Han var jätteglad och tacksam men 
vill nu vända blad i livet och lägga hän-
delsen bakom sig. 

Resterande summa, 5 800 kronor, har 
överlämnats till Brandmännens Cancer-
fond. 
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eCall obligatoriskt i nya bilmodeller

Nu larmar bilen på egen hand

Räddningstjänsten i Ludvika får ledning från Dala Mitt
Från den 2 maj är Leif  Andersson tf  förvaltningschef  för räddningstjänsten i Ludvika och Toni Todorovski tf  rädd-
ningschef. De båda är annars förbundschef  respektive räddningschef  i Dala Mitt. Leif  Andersson och Toni Todorovski 
kommer att arbeta 40 procent i Ludvika fram till 31 december, förutsatt att kommunfullmäktige fattar beslut om inträde i 
Räddningstjänsten Dala Mitt. 
Samtliga medlemskommuner (Borlänge, Falun, Gagnef  och Säter) har sagt ja till Ludvika som ny medlem. Kommunstyrel-
sens arbetsutskott i Ludvika är positivt till inträde i förbundet och slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige. 
Enligt förslaget föreslås Ludvika gå in i Dala Mitt vid årsskiftet 2018/2019.

(Källa: Ludvika kommun)

Sedan den 1 april ska alla nya 
bilmodeller vara utrustade med 
eCall – ett automatiserat larm 
som utlöses när det finns indika-
tioner på krock, till exempel att 
en krockkudde utlöst. 

Redan efter en vecka kvitte-
rade räddningstjänsten i Hässle-
holm det första larmet, inringt till 
SOS genom eCall.  

– Vi är positiva till den nya tekniken 
som ger oss precision och möjlighet att 
ge snabb hjälp, säger räddningschef  Da-
niel Sirensjö.

Genom sensorer i bilen går det au-
tomatiska larmsamtalet direkt till SOS 
Alarm, till exempel om en krockkudde 
löst ut. Från fordonet får operatören en 
exakt position och kan med en knapp-
tryckning få kontakt med föraren: Om 
ingen svarar kan man anta att personen 
är medvetslös eller av annan anledning 
inte kan svara och SOS larmar ut hjäl-
pen. 

Fördelarna överväger
Förutom den automatiska larmfunktio-
nen kan föraren själv aktivera larmet, 
till exempel om någon i bilen blivit akut 
sjuk eller om man själv stannat på en 
olycksplats. 

Hässleholms första eCall-larm visa-
de sig inte vara av allvarligare art. Den 
krockade bilen hade lämnats på platsen 

av föraren som av okänd anledning inte 
ville ha närmare kontakt med någon 
blåljusverksamhet. 

– Visst kan de handla om onödiga 
larm, men falsklarm är inget nytt hos 
oss. I den här situationen gjorde bilens 
sensorer en helt korrekt bedömning, 
även om föraren sedan lämnat platsen. 
Fördelarna överväger definitivt – vi får 
framför allt en exakt position och kan 

snabbt rädda liv om det behövs, säger 
Daniel Sirensjö. 

– Förutom den automatiska uppring-
ningen kan personen i bilen själv etable-
ra snabb kontakt med SOS Alarm med 
bara en knapptryckning, till exempel vid 
andningssvårigheter.

Camilla Westemar

Sedan 1 april i år måste alla nya fordonsmodeller vara utrustade med eCall, en auto-
matisk larmfunktion. Vid akut sjukdom kan det vara en stor fördel att med en knapp-
tryckning få kontakt med larmcentral istället för att leta efter mobiltelefonen. 

Foto: Shutterstock
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Norden ledande i arbetet 
med bättre arbetsmiljö
I mitten av mars samlades repre-
sentanter från ett flertal euro-
peiska fackliga organisationer, 
däribland BRF, för att i EFFUA:s* 
regi för att diskutera cancerris-
kerna i yrket. På plats på Island 
fanns också representanter från 
USA, Kanada och Australien.

Anders Cederberg, ett välbekant ansikte 
i sammanhang som rör cancerfrågorna, 
representerade Brandmännens Riks-
förbund under seminariet. För BRF 
är cancerrisker kopplade till yrket en 
stridsfråga och Sveriges idoga förebyg-
gande arbete har fått stort genomslag 
både nationellt och internationellt. 

– Vi träffas vartannat år i EFFUA:s 
regi för att diskutera de här viktiga frå-
gorna och vid det här mötet såg vi en 

viktig vändning: Till nu har vi i Sverige 
och övriga Norden jobbat stenhårt med 
att förebygga riskerna, medan USA, 
Kanada och Australien haft sitt fokus 
på få vissa cancerformer klassade som 
arbetsskador och därmed på ersätt-
ningsfrågan, säger Anders Cederberg. 

– Nu har det vänt! Konceptet Friska 
brandmän har äntligen fått genomslag 
också i Australien och Nordamerika 
och vi fokuserar tillsammans på att få 
bort riskerna i arbetet istället för att ar-
beta enbart se till vad som händer ef-
teråt – när någon väl blivit sjuk. 

Sverige i framkant
Sverige och övriga Norden ligger fort-
farande i framkant när det kommer till 
förebyggande arbete, men övriga eu-
ropeiska länder ligger väl framme och 

Friska brandmän gör succé. Men det 
återstår fortfarande mycket arbete, me-
nar Anders Cederberg.

– Det går inte att slå sig till ro. Vi mås-
te självklart fortsätta följa utvecklingen 
eftersom vi fortsätter att vara överre-
presenterade i statistiken när det gäller 
vissa cancerformer. Vi fortsätter spotta 
på stenen helt enkelt, det ger resultat. 

* European Fire Fighters Unions Alli-
ance – en internationell allians av obe-
roende fackföreningar för räddnings-
tjänsten och har 14 medlemsländer. Läs 
mer på effua.org.

Camilla Westemar

Stort stöd för kollega i Örkelljunga

Upprop på Facebook samlade in 
pengar till skadeståndsdrabbad
Villkorlig dom och dagsböter för 
två fall av arbetsmiljöbrott. Det 
blev domen mot den styrkeleda-
re som i april 2016 gav kollegor 
i uppdrag att lossa en mittvajer 
i spänn och en kollega omkom 
efter att ha träffats av vajern. 
Dagsböterna på 28 500 skulle 
betalas av styrkedlaren själv, 
men ett upprop på Facebook 
gav hela summan och nära 
6 000 kronor till Brandmännens 
Cancerfond. Allt det på knappt 
ett dygn.

Bakom initiativet står Jimmy Geller, 
brandman och själv styrkeledare i Sim-
rishamn på Österlen. 

– Stödet var enormt, kollegor i hela 
landet har bidragit och visat sitt stöd 
och på mindre än ett dygn hade han 
pengarna på sitt konto, säger Jimmy 
Geller.

Eftersom Jimmy Geller själv är styr-
keledare kunde han omedelbart identi-
fiera sig med upplevelsen att stå i en så 
pressad situation som det var med långa 
bilköer efter lastbilsolyckan.

– Alla som stått i samma situation 
känner nog samma sak och det känns 

inte rättvist att han ska stå för böterna 
själv. Därför startade jag insamlingen i 
Facebookgruppen Deltidsbrandmän-
nen och på mindre än ett dygn vi sam-
lat in mer än till dagsböterna, berättar 
Jimmy Geller. 

Jimmy ringde själv upp den drabbade 
kollegan och berättade om insamlings-
resultatet.

– Han var jätteglad och tacksam men 
vill nu vända blad i livet och lägga hän-
delsen bakom sig. 

Resterande summa, 5 800 kronor, har 
överlämnats till Brandmännens Cancer-
fond. 
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eCall obligatoriskt i nya bilmodeller

Nu larmar bilen på egen hand

Räddningstjänsten i Ludvika får ledning från Dala Mitt
Från den 2 maj är Leif  Andersson tf  förvaltningschef  för räddningstjänsten i Ludvika och Toni Todorovski tf  rädd-
ningschef. De båda är annars förbundschef  respektive räddningschef  i Dala Mitt. Leif  Andersson och Toni Todorovski 
kommer att arbeta 40 procent i Ludvika fram till 31 december, förutsatt att kommunfullmäktige fattar beslut om inträde i 
Räddningstjänsten Dala Mitt. 
Samtliga medlemskommuner (Borlänge, Falun, Gagnef  och Säter) har sagt ja till Ludvika som ny medlem. Kommunstyrel-
sens arbetsutskott i Ludvika är positivt till inträde i förbundet och slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige. 
Enligt förslaget föreslås Ludvika gå in i Dala Mitt vid årsskiftet 2018/2019.

(Källa: Ludvika kommun)

Sedan den 1 april ska alla nya 
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Camilla Westemar
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Foto: Shutterstock
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Norden ledande i arbetet 
med bättre arbetsmiljö
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kerna i yrket. På plats på Island 
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Sundsvall bjöd på strålande
skidtävlingar under SM-dagarna 

Anders Svanebo, 
Medelpad, var 
överlägsen segrare 
i H21

Foto: 
Lennart Larsson

Årets brand-SM i alpint och 
längdskidåkning genomfördes 
på Södra Berget i Sundsvall den 
14-15 mars. Deltagarna möttes 
av ett snöbeklätt landskap som 
bestod av ett imponerande 1-1,5 
meter djupt snötäcke. 

Under tävlingsdagarna så bjöds det på 
strålande solsken från en klarblå him-
mel med en lite bitande vind där tem-
peraturen på morgonen låg på ca 15 mi-
nusgrader, men allt efter solen steg upp 
på himmelen så blev också temperatu-
ren något varmare runt 5-10 minusgra-
der. Längdåkarna tävlade på en trevligt 
varierande 5 km slinga som åktes i olika 
många varv beroende på vilken klass 
man tävlade. Detta 5 km spår åkta vi 
på både i den individuella tävling som 
stafetten.

Johanna Kangas snabbast utför
De alpina deltagarna åkte i Södra Ber-
gets slalompist, som genomfördes som 
en storslalomtävling på ett välprepare-
rat lagom fast snöunderlag, inte för isigt 
och inte för löst som höll bra till två rätt-
visa åk som passade såväl slalomåkarna, 
snowboardåkarna och telemarksåkarna. 

Lite prestationer att nämna, snabbas-
te av alla både damer och herrar i de al-
pina grenarna var Johanna Kangas från 
Storumans rdj som åkte slalom på tiden 
1:16.82, snabbast av herrarna var annars 
Fredrik De Marè Rdj Malung-Sälen på 
tiden 1:19.33. 

Lite synd på så fint arrangemang att 
det endast kom 42 stycken som deltog i 
den alpina tävlingen. 

Betryggande guld till Uppsala
På längdtävlingarna så var det lite fler 
deltagare 56 stycken som kom till start, 
och noterbart här var att bland an-
nat Kristina Roberto Uppsala BIK är 
still going strong i D21 och knep gul-

det med betryggande marginal. I H21 
klassen så var den före detta landslags 
åkare Anders Svanebo Medelpad Rdj 
åter tillbaka i brand-SM tävlingen, och 
att farten och snabbheten fortfarande 
finns kvar visade han med stor tydlighet 
när han lätt tog hem guldet med över 4 
minuter före tvåan. 

Medelpad dominerar spåren
Stafetterna som gick dag två, blev det en 
hård fajt i seniorklassen mellan lag 1 och 
lag 2 från Medelpad Rdj och med starke 
Anders Svanebo i lag 1 på sista sträckan 
spurtade han ner John Maritz i lag 2 och 
knep guldet med 2,5 sekunder tillgodo. 
I oldboysklassen blev det också seger till 

Medelpads Rdj men här var det inte lika 
tajt till tvåan Storstockholm Bf  utan här 
skilde det 1 min och 33 sekunder. 

Kompletta resultatlistor från tävling-
arna hittar du på brandsm.se

Stort tack Medelpad Rtj för ett väl 
arrangerat brand-SM i alpint och längd-
skidåkning 2018.

Vid pennan!
Lennart Larsson
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Forts. Sundsvall bjöd på...

Total dominans från Medelpad; Anders Svanebo, Tobias Eng-
blom och John Maritz.  

Hoppande prispall D21 längd: Från vänster Mikaela Bergner, 
Sörmlandskustens räddningstjänst, Kristina Roberto, Uppsala BIK 
och Marie Rosén Engström, Gävle brandkårs IK.

Uppslutningen i de alpina 
grenarna var inte stor, bara 42 
startande. En av dem var Lars 
Wernersson från Söderhamn. 
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Guldlaget från Eskilstuna
Från vänster: Robert Danling, Jesper Nilsson, Richard Berg, Tobias Winge-
mark, Jan Eriksson, Magnus Halling, William Lagerwall och Andreas 
Eliasson
Knästående: Jonas Wangenborn, Erik Widman, Maja Haglund, Mattias 
Kornberg, Tobias Aren och Richard Olandersson.
Liggande: Christer Dahl och Christian Joelsson.

God uppslutning i mjuktennis
Mjuktennis har gjort sitt andra 
prövoår. Inte mindre än 35 delta-
gare var anmälda från sju olika 
städer. Tävlingen var under en 
dag och höll på hela dagen.

Man hade denna gång seedat i alla klas-
ser och därefter lottades till de olika 
poolerna. Alla var nöjda efter dagens 
alla matcher i Hall Of  Flame på Frölun-
da brandstation och det hela avslutades 
med en kamratmåltid och en prisutdel-
ning, som gick till de tre främsta i både 
A- och B-slutspelet. Nästa år kommer 
Storgöteborg att arrangera denna täv-
ling igen under mars månad.

Eskilstuna fick sitt första guld 
i handboll efter rak vinstsvit

För första gången i handbollens historia kun-
de Eskilstuna titulera sig Svenska Mästare ef-
ter att ha vunnit samtliga sina matcher. 

Matcherna spelades på Stiga Sports Are-
na, vilket är en väldigt fin anläggning. Det 
blev åter fyra lag som gjorde upp om med-
aljerna; Storgöteborg fick nöja sig med sil-
ver och Räddningstjänsten Syd tog bronset. 
Storstockholm hamnade sist. 

Ett stort tack till Andreas Eliasson i Eskilstuna 
som varit den store arrangören för detta 
mästerskap. Även ett stort tack till domarpa-
ret Patrik Eriksson och Alf Åteg som dömde 
på ett föredömligt sätt och hade en bra nivå 
på alla matcher.

Tabell finns på brandsm.se. Nästa år blir 
det Räddningstjänsten Syd i Lund som kom-
mer att stå för arrangemanget. 

Reidar Johansson
   

RESULTAT Mjuktennis  2018

A Senior singel
1. Pär Andersson, Storgöteborg

A Senior dubbel
1. Pär Andersson/Markus Skogvard, 
Storgöteborg

B Senior singel
1. Thomas Johannesson, Storgöte-
borg

B Senior dubbel
1. Milic Sremcevic/Jonas Hemert, 
Höganäs

A Oldboys singel
1. Jonas Hemert, Höganäs

A Oldboys dubbel
1. Markus Skogvard/Martin Lilien-
berg, Storgöteborg

B Oldboys singel
1. Christian Sandstedt, Storgöteborg

B Oldboys dubbel
1. Johannes Hofdell/David Khanna, 
Storgöteborg

För fullständiga resultatlistor, se 
SBRIF:s hemsida, www.brandsm.se
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Inbjudan

Välkommen att golfa i Örebro

Illustration: Shutterstock

Sörmlandskustens räddningstjänst arrangerar 
Brand-SM i golf den 28-30 augusti, på Jönåkers 
golfklubb.
Än finns det tid att anmäla sig och en hel sommar 
att träna. 

Mästerskapet omfattar en individuell tävling och en lagtäv-
ling (tvåmannalag). 

• Mästerskapet Open-klass spelas som en 36-håls slag-
tävling under två tävlingsdagar. 

• Mästerskapets Yngre oldboys och oldboys klass spelas 
som en 36-håls slaggolf  under två tävlingsdagar. (Max 
+5/hål)

• Deltagare äger alltid rätt att tävla i yngre ålderskate-
gori.

• Open klass. Alla har rätt att delta.
• Yngre oldboys 50-64 år.
• Oldboys 65 år och äldre.
• När det gäller lagtävlingen 2018 kan bara open klass 

spelare bilda lag, och yngre oldboys/oldboys bilda lag 
p g a olika spelformer.

• Damer samma åldersindelning som ovan, men spelar 
från röd tee.

Vid överanmälan gäller turordning, max 108 deltagare. På 
hemsidan finns tips på boende.
Inspel bokas via Jönåkers GK, tfn 0155-703 14, finns ett an-
tal förbokade platser fram till 1 augusti -18. Därefter kan man 
boka direkt på Min golf.

Frågor och anmälan
Mail: brandsm.2018@nykoping.se

Telefon: Martin Wendt, 070-966 16 04 eller Martin Fehrm, 070-372 41 04

Sista dag för anmälan och betalning: 1 augusti, betalas till bg 497-2345 (Nyköpings brandkårs kam-
rat- och idrottsförening). Glöm inte att ange vem/vilka betalningen avser. 

Anmälningsformulär finns på: nykoping.se/Raddningstjanst/Om-oss/Svenska-brandmasterskapen-i-
golf-2018

Fullständiga tävlingsbestämmelser finns att läsa på SBRIF:s hemsida (brandsm.se)
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ter att ha vunnit samtliga sina matcher. 

Matcherna spelades på Stiga Sports Are-
na, vilket är en väldigt fin anläggning. Det 
blev åter fyra lag som gjorde upp om med-
aljerna; Storgöteborg fick nöja sig med sil-
ver och Räddningstjänsten Syd tog bronset. 
Storstockholm hamnade sist. 

Ett stort tack till Andreas Eliasson i Eskilstuna 
som varit den store arrangören för detta 
mästerskap. Även ett stort tack till domarpa-
ret Patrik Eriksson och Alf Åteg som dömde 
på ett föredömligt sätt och hade en bra nivå 
på alla matcher.

Tabell finns på brandsm.se. Nästa år blir 
det Räddningstjänsten Syd i Lund som kom-
mer att stå för arrangemanget. 

Reidar Johansson
   

RESULTAT Mjuktennis  2018

A Senior singel
1. Pär Andersson, Storgöteborg

A Senior dubbel
1. Pär Andersson/Markus Skogvard, 
Storgöteborg

B Senior singel
1. Thomas Johannesson, Storgöte-
borg

B Senior dubbel
1. Milic Sremcevic/Jonas Hemert, 
Höganäs

A Oldboys singel
1. Jonas Hemert, Höganäs

A Oldboys dubbel
1. Markus Skogvard/Martin Lilien-
berg, Storgöteborg

B Oldboys singel
1. Christian Sandstedt, Storgöteborg

B Oldboys dubbel
1. Johannes Hofdell/David Khanna, 
Storgöteborg

För fullständiga resultatlistor, se 
SBRIF:s hemsida, www.brandsm.se
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Inbjudan

Välkommen att golfa i Örebro

Illustration: Shutterstock

Sörmlandskustens räddningstjänst arrangerar 
Brand-SM i golf den 28-30 augusti, på Jönåkers 
golfklubb.
Än finns det tid att anmäla sig och en hel sommar 
att träna. 

Mästerskapet omfattar en individuell tävling och en lagtäv-
ling (tvåmannalag). 

• Mästerskapet Open-klass spelas som en 36-håls slag-
tävling under två tävlingsdagar. 

• Mästerskapets Yngre oldboys och oldboys klass spelas 
som en 36-håls slaggolf  under två tävlingsdagar. (Max 
+5/hål)

• Deltagare äger alltid rätt att tävla i yngre ålderskate-
gori.

• Open klass. Alla har rätt att delta.
• Yngre oldboys 50-64 år.
• Oldboys 65 år och äldre.
• När det gäller lagtävlingen 2018 kan bara open klass 

spelare bilda lag, och yngre oldboys/oldboys bilda lag 
p g a olika spelformer.

• Damer samma åldersindelning som ovan, men spelar 
från röd tee.

Vid överanmälan gäller turordning, max 108 deltagare. På 
hemsidan finns tips på boende.
Inspel bokas via Jönåkers GK, tfn 0155-703 14, finns ett an-
tal förbokade platser fram till 1 augusti -18. Därefter kan man 
boka direkt på Min golf.

Frågor och anmälan
Mail: brandsm.2018@nykoping.se

Telefon: Martin Wendt, 070-966 16 04 eller Martin Fehrm, 070-372 41 04

Sista dag för anmälan och betalning: 1 augusti, betalas till bg 497-2345 (Nyköpings brandkårs kam-
rat- och idrottsförening). Glöm inte att ange vem/vilka betalningen avser. 

Anmälningsformulär finns på: nykoping.se/Raddningstjanst/Om-oss/Svenska-brandmasterskapen-i-
golf-2018

Fullständiga tävlingsbestämmelser finns att läsa på SBRIF:s hemsida (brandsm.se)
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Guldlaget från Eskilstuna
Från vänster: Robert Danling, Jesper Nilsson, Richard Berg, Tobias Winge-
mark, Jan Eriksson, Magnus Halling, William Lagerwall och Andreas 
Eliasson
Knästående: Jonas Wangenborn, Erik Widman, Maja Haglund, Mattias 
Kornberg, Tobias Aren och Richard Olandersson.
Liggande: Christer Dahl och Christian Joelsson.

God uppslutning i mjuktennis
Mjuktennis har gjort sitt andra 
prövoår. Inte mindre än 35 delta-
gare var anmälda från sju olika 
städer. Tävlingen var under en 
dag och höll på hela dagen.

Man hade denna gång seedat i alla klas-
ser och därefter lottades till de olika 
poolerna. Alla var nöjda efter dagens 
alla matcher i Hall Of  Flame på Frölun-
da brandstation och det hela avslutades 
med en kamratmåltid och en prisutdel-
ning, som gick till de tre främsta i både 
A- och B-slutspelet. Nästa år kommer 
Storgöteborg att arrangera denna täv-
ling igen under mars månad.

Eskilstuna fick sitt första guld 
i handboll efter rak vinstsvit

För första gången i handbollens historia kun-
de Eskilstuna titulera sig Svenska Mästare ef-
ter att ha vunnit samtliga sina matcher. 

Matcherna spelades på Stiga Sports Are-
na, vilket är en väldigt fin anläggning. Det 
blev åter fyra lag som gjorde upp om med-
aljerna; Storgöteborg fick nöja sig med sil-
ver och Räddningstjänsten Syd tog bronset. 
Storstockholm hamnade sist. 

Ett stort tack till Andreas Eliasson i Eskilstuna 
som varit den store arrangören för detta 
mästerskap. Även ett stort tack till domarpa-
ret Patrik Eriksson och Alf Åteg som dömde 
på ett föredömligt sätt och hade en bra nivå 
på alla matcher.

Tabell finns på brandsm.se. Nästa år blir 
det Räddningstjänsten Syd i Lund som kom-
mer att stå för arrangemanget. 

Reidar Johansson
   

RESULTAT Mjuktennis  2018

A Senior singel
1. Pär Andersson, Storgöteborg

A Senior dubbel
1. Pär Andersson/Markus Skogvard, 
Storgöteborg

B Senior singel
1. Thomas Johannesson, Storgöte-
borg

B Senior dubbel
1. Milic Sremcevic/Jonas Hemert, 
Höganäs

A Oldboys singel
1. Jonas Hemert, Höganäs

A Oldboys dubbel
1. Markus Skogvard/Martin Lilien-
berg, Storgöteborg

B Oldboys singel
1. Christian Sandstedt, Storgöteborg

B Oldboys dubbel
1. Johannes Hofdell/David Khanna, 
Storgöteborg

För fullständiga resultatlistor, se 
SBRIF:s hemsida, www.brandsm.se

30

     BRANDMANNEN        sporten

Inbjudan

Välkommen att golfa i Örebro

Illustration: Shutterstock

Sörmlandskustens räddningstjänst arrangerar 
Brand-SM i golf den 28-30 augusti, på Jönåkers 
golfklubb.
Än finns det tid att anmäla sig och en hel sommar 
att träna. 

Mästerskapet omfattar en individuell tävling och en lagtäv-
ling (tvåmannalag). 

• Mästerskapet Open-klass spelas som en 36-håls slag-
tävling under två tävlingsdagar. 

• Mästerskapets Yngre oldboys och oldboys klass spelas 
som en 36-håls slaggolf  under två tävlingsdagar. (Max 
+5/hål)

• Deltagare äger alltid rätt att tävla i yngre ålderskate-
gori.

• Open klass. Alla har rätt att delta.
• Yngre oldboys 50-64 år.
• Oldboys 65 år och äldre.
• När det gäller lagtävlingen 2018 kan bara open klass 

spelare bilda lag, och yngre oldboys/oldboys bilda lag 
p g a olika spelformer.

• Damer samma åldersindelning som ovan, men spelar 
från röd tee.

Vid överanmälan gäller turordning, max 108 deltagare. På 
hemsidan finns tips på boende.
Inspel bokas via Jönåkers GK, tfn 0155-703 14, finns ett an-
tal förbokade platser fram till 1 augusti -18. Därefter kan man 
boka direkt på Min golf.

Frågor och anmälan
Mail: brandsm.2018@nykoping.se

Telefon: Martin Wendt, 070-966 16 04 eller Martin Fehrm, 070-372 41 04

Sista dag för anmälan och betalning: 1 augusti, betalas till bg 497-2345 (Nyköpings brandkårs kam-
rat- och idrottsförening). Glöm inte att ange vem/vilka betalningen avser. 

Anmälningsformulär finns på: nykoping.se/Raddningstjanst/Om-oss/Svenska-brandmasterskapen-i-
golf-2018

Fullständiga tävlingsbestämmelser finns att läsa på SBRIF:s hemsida (brandsm.se)
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Stockholm Söder segrare 
i årets oldboysfinal i rinkbandy
Storstockholm stod i år för ar-
rangemanget av slutspelet för 
Oldboys och det gick av stapeln 
på Ritorp i Solna. Storstockholm 
hade två lag med, Norr och Sö-
der. Södertörn och Luleå var de 
andra två deltagande lagen.

Stockholm Norr lottades mot Luleå och 
Stockholm Söder mot Södertörn. Ef-
ter en mycket jämn match så vann Lu-
leå med 3-2. I den andra matchen vann 
Stockholm Söder övertygande mot Sö-
dertörn med 5-0.

I bronsmatchen, som blev en mål-
fest, vann Stockholm Norr mot Söder-
törn med 7-6. Finalen blev en jämn och 
spännande match där Stockholm Söder 
blev mästare genom vinst med 2-1 mot 
Luleå.

Ett stort tack till Stockholm för ett 
mycket bra arrangemang och trevlig 
bankett på Café Opera och ett stort 
tack till Jim Livré och Christer Drysén 
för bra planering och ett väl genomfört 
slutspel.

Ett stort grattis till Stockholm Söder 
som tog hem Guldet och vi ser fram 
emot nästa säsong.

Guldlaget från Storstockholm Söder
Bakre raden: Magnus Linden, Mikael Lund, Oskar Evertsson, Thomas Liiv, Ralf Lönngren 
och Thomas Andersson. Främre raden: Mikael Hellberg, Mattias Wallin, Hans Zetterberg 
och Christer Dryssé. Liggande: Jens Molin

Johan Burén och Johan Törnqvist på prispal-
len i Ultimate OCR. 
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Resultatlistor och anmälningsformulär finns alltid på hemsidan

40 brandmän 
på startlinjen 
i Ultimate OCR
Den 28 april avgjordes årets Brand-SM i hinderlopp, 
kallat OCR. Vädret var utmärkt och det bjöds på en 
finfin bana. 9km terränglöpning med drygt 40 hinder.

Vann gjorde Johan Törnqvist från Stockholm före 
Erik Sandgren, Karlstad och Johan Burén, Västra Ble-
kinge. I damklassen vann Emma Johnstone före Lin-
da Ljung båda, från Räddningstjänsten Syd. Det var 
37 herrar och 3 damer som kom till start.

Foto: Ultimate OCR
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Stockholm Söder segrare 
i årets oldboysfinal i rinkbandy
Storstockholm stod i år för ar-
rangemanget av slutspelet för 
Oldboys och det gick av stapeln 
på Ritorp i Solna. Storstockholm 
hade två lag med, Norr och Sö-
der. Södertörn och Luleå var de 
andra två deltagande lagen.

Stockholm Norr lottades mot Luleå och 
Stockholm Söder mot Södertörn. Ef-
ter en mycket jämn match så vann Lu-
leå med 3-2. I den andra matchen vann 
Stockholm Söder övertygande mot Sö-
dertörn med 5-0.

I bronsmatchen, som blev en mål-
fest, vann Stockholm Norr mot Söder-
törn med 7-6. Finalen blev en jämn och 
spännande match där Stockholm Söder 
blev mästare genom vinst med 2-1 mot 
Luleå.

Ett stort tack till Stockholm för ett 
mycket bra arrangemang och trevlig 
bankett på Café Opera och ett stort 
tack till Jim Livré och Christer Drysén 
för bra planering och ett väl genomfört 
slutspel.

Ett stort grattis till Stockholm Söder 
som tog hem Guldet och vi ser fram 
emot nästa säsong.

Guldlaget från Storstockholm Söder
Bakre raden: Magnus Linden, Mikael Lund, Oskar Evertsson, Thomas Liiv, Ralf Lönngren 
och Thomas Andersson. Främre raden: Mikael Hellberg, Mattias Wallin, Hans Zetterberg 
och Christer Dryssé. Liggande: Jens Molin

Johan Burén och Johan Törnqvist på prispal-
len i Ultimate OCR. 
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Resultatlistor och anmälningsformulär finns alltid på hemsidan

40 brandmän 
på startlinjen 
i Ultimate OCR
Den 28 april avgjordes årets Brand-SM i hinderlopp, 
kallat OCR. Vädret var utmärkt och det bjöds på en 
finfin bana. 9km terränglöpning med drygt 40 hinder.

Vann gjorde Johan Törnqvist från Stockholm före 
Erik Sandgren, Karlstad och Johan Burén, Västra Ble-
kinge. I damklassen vann Emma Johnstone före Lin-
da Ljung båda, från Räddningstjänsten Syd. Det var 
37 herrar och 3 damer som kom till start.

Foto: Ultimate OCR
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Stockholm Söder segrare 
i årets oldboysfinal i rinkbandy
Storstockholm stod i år för ar-
rangemanget av slutspelet för 
Oldboys och det gick av stapeln 
på Ritorp i Solna. Storstockholm 
hade två lag med, Norr och Sö-
der. Södertörn och Luleå var de 
andra två deltagande lagen.

Stockholm Norr lottades mot Luleå och 
Stockholm Söder mot Södertörn. Ef-
ter en mycket jämn match så vann Lu-
leå med 3-2. I den andra matchen vann 
Stockholm Söder övertygande mot Sö-
dertörn med 5-0.

I bronsmatchen, som blev en mål-
fest, vann Stockholm Norr mot Söder-
törn med 7-6. Finalen blev en jämn och 
spännande match där Stockholm Söder 
blev mästare genom vinst med 2-1 mot 
Luleå.

Ett stort tack till Stockholm för ett 
mycket bra arrangemang och trevlig 
bankett på Café Opera och ett stort 
tack till Jim Livré och Christer Drysén 
för bra planering och ett väl genomfört 
slutspel.

Ett stort grattis till Stockholm Söder 
som tog hem Guldet och vi ser fram 
emot nästa säsong.

Guldlaget från Storstockholm Söder
Bakre raden: Magnus Linden, Mikael Lund, Oskar Evertsson, Thomas Liiv, Ralf Lönngren 
och Thomas Andersson. Främre raden: Mikael Hellberg, Mattias Wallin, Hans Zetterberg 
och Christer Dryssé. Liggande: Jens Molin

Johan Burén och Johan Törnqvist på prispal-
len i Ultimate OCR. 
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Resultatlistor och anmälningsformulär finns alltid på hemsidan

40 brandmän 
på startlinjen 
i Ultimate OCR
Den 28 april avgjordes årets Brand-SM i hinderlopp, 
kallat OCR. Vädret var utmärkt och det bjöds på en 
finfin bana. 9km terränglöpning med drygt 40 hinder.

Vann gjorde Johan Törnqvist från Stockholm före 
Erik Sandgren, Karlstad och Johan Burén, Västra Ble-
kinge. I damklassen vann Emma Johnstone före Lin-
da Ljung båda, från Räddningstjänsten Syd. Det var 
37 herrar och 3 damer som kom till start.

Foto: Ultimate OCR
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   PowerPeak 500 
•	 Med	ett	tryck	på	500	bar	tar	sig	PowerPeak	500 
	 blixtsnabbt	genom	väggar	eller	dörrar	och	lägger	
	 dimman	som	kyler	ner	brandhärd	och	brandgaser.

•	 Ett	enkelt	handgrepp	och	det	är	klart	för	
	 skumläggning.

•	 Superlätt	att	hantera.

•	 Låg	vattenförbrukning:	30	l/min.

•	 Extremt	kostnadseffektiv.

•	 Testad	och	provkörd	innan	leverans.

•	 Mer	än	60	serviceställen	i	Sverige.

För mer information: www.singi.nu
BjörnOlsson. bjorn@singi.nu. Tel: +46 72 746 44 06
Hans Andersson. hans@singi.nu. Tel: +46 708 78 05 21

Superhögtryck!
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FRISKARE
BRANDMÄN 
MED PPE-WASHER
Wexiödisk har, i nära samarbete med 
Värends Räddningstjänst, utvecklat 
PPE WASHER. 

Diskmaskinen diskar och rengör 
kompletta rökdykarpaket direkt från 
fältet, utan att personalen utsätts 
för stora mängder sotpartiklar. Den 
svensktillverkade maskinen har god 
driftsekonomi, lång livslängd och är 
enkel att installera. 

”Vår utrustning är alltid 
ren vid utryckningar och 
arbetsmiljön är något helt 
annat än vi var vana vid”

Linus Havtorp, Värends Räddningstjänst, Växjö För mer information kontakta:
Ulrik Svanberg, Wexiödisk AB •  0470-771200 •  www.ppewasher.se  

”Det handlar om att prio-
  ritera personalens hälsa.”

KAMRATFÖRENINGARNAS 
STYRELSER

Skåne-
brandmännen

Ordf.
Patrik Andersson
0413/54 05 41
Stehag
V ordf.
Jonas Jönsson
040/34 28 20
Malmö
Sekr
Staffan Winstedt
0431/874 00
Höganäs
Kassör
Vakant
Ledamot
Roger Lindskog
0451/26 80 26
Hässleholm

Sydöstra
Sverige

Ordf.
Ulf Sinnerström
0491/76 40 50
Oskarshamn
V ordf.
Martin Hansson
076/802 47 32
Oskarshamn
Sekr
Lars Sinnerström
0491/76 40 50
Oskarshamn
Kassör
Jan Karlsson
0491/76 40 50
Oskarshamn
Ledamot
Anton Andersson
0480/45 75 10
Kalmar

Mellersta
Sverige

Ordf.
Kent Davidsson
0533/68 17 25
Säffle
V ordf.
Robert Karlsson
0586/636 00
Karlskoga
Sekr
Kent Springare
021-39 82 00
Västerås
Kassör
Patrik Karlsson
0533/68 17 25
Säffle
Ledamot
Patrik Palmqvist
0142/854 00
Mjölby

Södra
Norrland

Ordf.
Per Anders Ekvall
0650/380 11
Hudiksall
V ordf.
Hans Lindahl
0611/105 80
Härnösand
Sekr
Yngve Skoglund
0270/754 56
Söderhamn
Kassör
Nils Hell
0650/190 00
Hudiksvall
Ledamot
Anders Olsson
060/13 58 50
Sundsvall

Västra
Sverige

Ordf.
Thomas Haage
0510/77 17 15
Lidköping
V ordf.
Johan Larsson
0303/996 00
Kungälv
Kassör
Bengt Lundqvist
0515/858 00
Falköping
Ledamot
Per-Gunnar Murenius
0501/633 04
Mariestad

Norra
Norrland

Ordf.
L-I Lampa
0920/45 31 45
Luleå
V ordf.
Thure Johnsson
0910/73 55 63
Skellefteå
Sekr
Christer Lundberg
090/16 22 00
Umeå
Kassör
Hannu Koivumaa
0923/654 50
Ö Norrbotten
Ledamot
Anders Pellberg
0911/69 61 00
Piteå
Suppleant
Petter Fredriksson
0921/623 00
Boden

Vi tillhandahåller produkter och utbildningar inom effektivare släckmetoder även miljöutbildningar

www.brissmans.se 035-17 17 90

SNABBT EFFEKTIVT
SÄKERT

Fire Pro släckgranat
-påverkabranden i tidigt skede

Fire Pro släckgranat är ett FIPverktyg för användning i slutna brinnande objekt. Granaten släcker genom
att kyla ner branden. Beroende på brandens omfattning krävs ibland endast en mindre eftersläckning.
Med släckgranaten kan en räddningsinsats påbörjas flera minuter innan insatsstyrkan är på plats.

Ordf.
Patrik Andersson
0413/54 05 41
Stehag
V ordf.
Jonas Jönsson
040/34 28 20
Malmö
Sekr
Staffan Winstedt
0431/874 00
Höganäs
Kassör
Vakant
Ledamot
Roger Lindskog
0451/26 80 26
Hässleholm

Ordf.
Ulf Sinnerström
0491/76 40 50
Oskarshamn
V ordf.
Martin Hansson
076/802 47 32
Oskarshamn
Sekr
Lars Sinnerström
0491/76 40 50
Oskarshamn
Kassör
Jan Karlsson
0491/76 40 50
Oskarshamn
Ledamot
Anton Andersson
0480/45 75 10
Kalmar

Ordf.
Kent Davidsson
0533/68 17 25
Säffle
V ordf.
Robert Karlsson
0586/636 00
Karlskoga
Sekr
Kent Springare
021-39 82 00
Västerås
Kassör
Patrik Karlsson
0533/68 17 25
Säffle
Ledamot
Patrik Palmqvist
0142/854 00 
Mjölby

Ordf.
Per Anders Ekvall
0650/380 11
Hudiksall
V ordf.
Hans Lindahl
0611/105 80
Härnösand
Sekr
Yngve Skoglund
0270/754 56
Söderhamn
Kassör
Nils Hell
0650/190 00
Hudiksvall
Ledamot
Anders Olsson
060/13 58 50
Sundsvall

Ordf.
L-I Lampa
0920/45 31 45
Luleå
V ordf.
Thure Johnsson
0910/73 55 63
Skellefteå
Sekr
Christer Lundberg
090/16 22 00
Umeå
Kassör
Hannu Koivumaa
0923/654 50
Ö Norrbotten
Suppleant
Petter Fredriksson
0921/623 00
Boden

Ordf.
Thomas Haage
0510/77 17 15
Lidköping
V ordf.
Johan Larsson
0303/996 00
Kungälv
Kassör
Bengt Lundqvist
0515/858 00
Falköping
Ledamot
Per-Gunnar Murenius
0501/633 04
Mariestad

Skåne-
brandmännen

Sydöstra-
Sverige

Mellersta
Sverige

Södra
Norrland

Norra
Norrland

Västra
Sverige

KAMRATFÖRENINGARNAS
STYRELSER

Dalarna annonssidor 44  16-05-19  08.49  Sida 46

Skåne-
brandmännen

Sydöstra
Sverige

Mellersta
Sverige

Ordf.
Kent Davidsson
0533/68 17 22
Säffle
V ordf.
Robert Karlsson
0586/636 00
Karlskoga
Sekr
Kent Springare
021-39 82 00
Västerås
Kassör
Patrik Karlsson
0533/68 17 25
Säffle
Ledamot
Patrik Palmqvist
0142/854 00 
Mjölby

Södra
Norrland

Ordf.
Per Anders Ekvall
0650/380 11
Hudiksvall
V ordf.
Pelle Sjöbom
060/73 58 50
Sundsvall
Sekr
Yngve Skoglund
0270/754 56
Söderhamn
Kassör
Anders Olsson
060/13 58 50
Sundsvall
Ledamot
Tomas Bergqvist
0650/380 11
Hudiksvall

Norra
Norrland

Ordf.
L-I Lampa
0920/45 31 45
Luleå
V ordf.
Petter Fredriksson
0921/623 00
Boden
Sekr
Alexander Lindström
090/16 22 00
Umeå
Kassör
Niklas Östman
0970/551 65
Gällivare

Västra
Sverige

Ordf.
Henrik Ahlstrand
0510/77 17 15
Lidköping
V ordf.
Johan Larsson
0303/996 00
Kungälv
Kassör
Bengt Lundqvist
0515/858 00
Falköping
Ledamot
Per-Gunnar Murenius
0501/633 04
Mariestad
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Medelåldern sjunker 
stadigt i SBRIF:s styrelse

Brand-SM 2018
 
•	 Halvamarathon       Göteborg 19 maj
•	 Triathlon        Tjörn 25 augusti
•	 Golf        Nyköping 28-30 augusti
•	 X-Firegames       Enköping 1 september
•	 Cykel         Örebro 11-12 september
•	 Orientering       Linköping 26-27 september  

 

Resultatlistor och anmälningsformulär finns alltid på hemsidan

I samband med Brand-SM i skidor i Sundsvall i mars, genomfördes 
också SBRIF:s årsmöte. Styrelsens återkommande uppmaning till yngre 
kollegor att engagera sig i föreningen, har gett vissa resultat: Med 
nyligen invalde Fredrik Lindkvist från Luleå består nu den åtta man 
starka styrelsen av fyra yrkesverksamma brandmän. 
Fredrik Lindkvist axlar nu ansvaret för  fotboll och rinkbandy.
- Egentligen sa jag redan förra årsmötet att jag ville lämna stafettpin-
nen vidare till en yngre förmåga, men eftersom ingen vill ta över så 
har jag tagit på mig att sitta som ordförande ytterligare ett år, säger 
omvalde Lennart Larsson. Men jag tycker att det så långt det går ska 
vara en styrelse med folk som fortfarande jobbar och har kontakterna 
in i räddningstjänsterna - man har inte samma koll som pensionär, 
konstaterar Lennart Larsson. 

Så det tål att upprepas: Ställ upp för SBRIF så kan brandkårsidrotten 
leva vidare och utvecklas!

Arrangörer
- var är ni?
Ska vi kunna arrangera SM 
i nya och gamla sporter så 
behövs arrangörer. Gå in på 
hemsidan och kolla i kalen-
dern om din räddningstänst 
kan stå som värd.

Ni får självklart stöd från sty-
relsen och tidigare arrangö-
rer, så ta chansen att bjuda in 
kollegor till er räddningstjänst.

Ansvariga i styrelsen hittar du 
under fliken ”Om SBRIF/Styrel-
sen”
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   PowerPeak 500 
•	 Med	ett	tryck	på	500	bar	tar	sig	PowerPeak	500 
	 blixtsnabbt	genom	väggar	eller	dörrar	och	lägger	
	 dimman	som	kyler	ner	brandhärd	och	brandgaser.

•	 Ett	enkelt	handgrepp	och	det	är	klart	för	
	 skumläggning.

•	 Superlätt	att	hantera.

•	 Låg	vattenförbrukning:	30	l/min.

•	 Extremt	kostnadseffektiv.

•	 Testad	och	provkörd	innan	leverans.

•	 Mer	än	60	serviceställen	i	Sverige.

För mer information: www.singi.nu
BjörnOlsson. bjorn@singi.nu. Tel: +46 72 746 44 06
Hans Andersson. hans@singi.nu. Tel: +46 708 78 05 21

Superhögtryck!
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FRISKARE
BRANDMÄN 
MED PPE-WASHER
Wexiödisk har, i nära samarbete med 
Värends Räddningstjänst, utvecklat 
PPE WASHER. 

Diskmaskinen diskar och rengör 
kompletta rökdykarpaket direkt från 
fältet, utan att personalen utsätts 
för stora mängder sotpartiklar. Den 
svensktillverkade maskinen har god 
driftsekonomi, lång livslängd och är 
enkel att installera. 

”Vår utrustning är alltid 
ren vid utryckningar och 
arbetsmiljön är något helt 
annat än vi var vana vid”

Linus Havtorp, Värends Räddningstjänst, Växjö För mer information kontakta:
Ulrik Svanberg, Wexiödisk AB •  0470-771200 •  www.ppewasher.se  

”Det handlar om att prio-
  ritera personalens hälsa.”

KAMRATFÖRENINGARNAS 
STYRELSER

Skåne-
brandmännen

Ordf.
Patrik Andersson
0413/54 05 41
Stehag
V ordf.
Jonas Jönsson
040/34 28 20
Malmö
Sekr
Staffan Winstedt
0431/874 00
Höganäs
Kassör
Vakant
Ledamot
Roger Lindskog
0451/26 80 26
Hässleholm

Sydöstra
Sverige

Ordf.
Ulf Sinnerström
0491/76 40 50
Oskarshamn
V ordf.
Martin Hansson
076/802 47 32
Oskarshamn
Sekr
Lars Sinnerström
0491/76 40 50
Oskarshamn
Kassör
Jan Karlsson
0491/76 40 50
Oskarshamn
Ledamot
Anton Andersson
0480/45 75 10
Kalmar

Mellersta
Sverige

Ordf.
Kent Davidsson
0533/68 17 25
Säffle
V ordf.
Robert Karlsson
0586/636 00
Karlskoga
Sekr
Kent Springare
021-39 82 00
Västerås
Kassör
Patrik Karlsson
0533/68 17 25
Säffle
Ledamot
Patrik Palmqvist
0142/854 00
Mjölby

Södra
Norrland

Ordf.
Per Anders Ekvall
0650/380 11
Hudiksall
V ordf.
Hans Lindahl
0611/105 80
Härnösand
Sekr
Yngve Skoglund
0270/754 56
Söderhamn
Kassör
Nils Hell
0650/190 00
Hudiksvall
Ledamot
Anders Olsson
060/13 58 50
Sundsvall

Västra
Sverige

Ordf.
Thomas Haage
0510/77 17 15
Lidköping
V ordf.
Johan Larsson
0303/996 00
Kungälv
Kassör
Bengt Lundqvist
0515/858 00
Falköping
Ledamot
Per-Gunnar Murenius
0501/633 04
Mariestad

Norra
Norrland

Ordf.
L-I Lampa
0920/45 31 45
Luleå
V ordf.
Thure Johnsson
0910/73 55 63
Skellefteå
Sekr
Christer Lundberg
090/16 22 00
Umeå
Kassör
Hannu Koivumaa
0923/654 50
Ö Norrbotten
Ledamot
Anders Pellberg
0911/69 61 00
Piteå
Suppleant
Petter Fredriksson
0921/623 00
Boden

Vi tillhandahåller produkter och utbildningar inom effektivare släckmetoder även miljöutbildningar

www.brissmans.se 035-17 17 90

SNABBT EFFEKTIVT
SÄKERT

Fire Pro släckgranat
-påverkabranden i tidigt skede

Fire Pro släckgranat är ett FIPverktyg för användning i slutna brinnande objekt. Granaten släcker genom
att kyla ner branden. Beroende på brandens omfattning krävs ibland endast en mindre eftersläckning.
Med släckgranaten kan en räddningsinsats påbörjas flera minuter innan insatsstyrkan är på plats.
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Stehag
V ordf.
Jonas Jönsson
040/34 28 20
Malmö
Sekr
Staffan Winstedt
0431/874 00
Höganäs
Kassör
Vakant
Ledamot
Roger Lindskog
0451/26 80 26
Hässleholm

Ordf.
Ulf Sinnerström
0491/76 40 50
Oskarshamn
V ordf.
Martin Hansson
076/802 47 32
Oskarshamn
Sekr
Lars Sinnerström
0491/76 40 50
Oskarshamn
Kassör
Jan Karlsson
0491/76 40 50
Oskarshamn
Ledamot
Anton Andersson
0480/45 75 10
Kalmar

Ordf.
Kent Davidsson
0533/68 17 25
Säffle
V ordf.
Robert Karlsson
0586/636 00
Karlskoga
Sekr
Kent Springare
021-39 82 00
Västerås
Kassör
Patrik Karlsson
0533/68 17 25
Säffle
Ledamot
Patrik Palmqvist
0142/854 00 
Mjölby

Ordf.
Per Anders Ekvall
0650/380 11
Hudiksall
V ordf.
Hans Lindahl
0611/105 80
Härnösand
Sekr
Yngve Skoglund
0270/754 56
Söderhamn
Kassör
Nils Hell
0650/190 00
Hudiksvall
Ledamot
Anders Olsson
060/13 58 50
Sundsvall

Ordf.
L-I Lampa
0920/45 31 45
Luleå
V ordf.
Thure Johnsson
0910/73 55 63
Skellefteå
Sekr
Christer Lundberg
090/16 22 00
Umeå
Kassör
Hannu Koivumaa
0923/654 50
Ö Norrbotten
Suppleant
Petter Fredriksson
0921/623 00
Boden

Ordf.
Thomas Haage
0510/77 17 15
Lidköping
V ordf.
Johan Larsson
0303/996 00
Kungälv
Kassör
Bengt Lundqvist
0515/858 00
Falköping
Ledamot
Per-Gunnar Murenius
0501/633 04
Mariestad
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Skåne-
brandmännen

Sydöstra
Sverige

Mellersta
Sverige

Ordf.
Kent Davidsson
0533/68 17 22
Säffle
V ordf.
Robert Karlsson
0586/636 00
Karlskoga
Sekr
Kent Springare
021-39 82 00
Västerås
Kassör
Patrik Karlsson
0533/68 17 25
Säffle
Ledamot
Patrik Palmqvist
0142/854 00 
Mjölby

Södra
Norrland

Ordf.
Per Anders Ekvall
0650/380 11
Hudiksvall
V ordf.
Pelle Sjöbom
060/73 58 50
Sundsvall
Sekr
Yngve Skoglund
0270/754 56
Söderhamn
Kassör
Anders Olsson
060/13 58 50
Sundsvall
Ledamot
Tomas Bergqvist
0650/380 11
Hudiksvall

Norra
Norrland

Ordf.
L-I Lampa
0920/45 31 45
Luleå
V ordf.
Petter Fredriksson
0921/623 00
Boden
Sekr
Alexander Lindström
090/16 22 00
Umeå
Kassör
Niklas Östman
0970/551 65
Gällivare

Västra
Sverige

Ordf.
Henrik Ahlstrand
0510/77 17 15
Lidköping
V ordf.
Johan Larsson
0303/996 00
Kungälv
Kassör
Bengt Lundqvist
0515/858 00
Falköping
Ledamot
Per-Gunnar Murenius
0501/633 04
Mariestad
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    BRANDMANNEN        Sporten

Medelåldern sjunker 
stadigt i SBRIF:s styrelse

Brand-SM 2018
 
•	 Halvamarathon       Göteborg 19 maj
•	 Triathlon        Tjörn 25 augusti
•	 Golf        Nyköping 28-30 augusti
•	 X-Firegames       Enköping 1 september
•	 Cykel         Örebro 11-12 september
•	 Orientering       Linköping 26-27 september  

 

Resultatlistor och anmälningsformulär finns alltid på hemsidan

I samband med Brand-SM i skidor i Sundsvall i mars, genomfördes 
också SBRIF:s årsmöte. Styrelsens återkommande uppmaning till yngre 
kollegor att engagera sig i föreningen, har gett vissa resultat: Med 
nyligen invalde Fredrik Lindkvist från Luleå består nu den åtta man 
starka styrelsen av fyra yrkesverksamma brandmän. 
Fredrik Lindkvist axlar nu ansvaret för  fotboll och rinkbandy.
- Egentligen sa jag redan förra årsmötet att jag ville lämna stafettpin-
nen vidare till en yngre förmåga, men eftersom ingen vill ta över så 
har jag tagit på mig att sitta som ordförande ytterligare ett år, säger 
omvalde Lennart Larsson. Men jag tycker att det så långt det går ska 
vara en styrelse med folk som fortfarande jobbar och har kontakterna 
in i räddningstjänsterna - man har inte samma koll som pensionär, 
konstaterar Lennart Larsson. 

Så det tål att upprepas: Ställ upp för SBRIF så kan brandkårsidrotten 
leva vidare och utvecklas!

Arrangörer
- var är ni?
Ska vi kunna arrangera SM 
i nya och gamla sporter så 
behövs arrangörer. Gå in på 
hemsidan och kolla i kalen-
dern om din räddningstänst 
kan stå som värd.

Ni får självklart stöd från sty-
relsen och tidigare arrangö-
rer, så ta chansen att bjuda in 
kollegor till er räddningstjänst.

Ansvariga i styrelsen hittar du 
under fliken ”Om SBRIF/Styrel-
sen”
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   PowerPeak 500 
•	 Med	ett	tryck	på	500	bar	tar	sig	PowerPeak	500 
	 blixtsnabbt	genom	väggar	eller	dörrar	och	lägger	
	 dimman	som	kyler	ner	brandhärd	och	brandgaser.

•	 Ett	enkelt	handgrepp	och	det	är	klart	för	
	 skumläggning.

•	 Superlätt	att	hantera.

•	 Låg	vattenförbrukning:	30	l/min.

•	 Extremt	kostnadseffektiv.

•	 Testad	och	provkörd	innan	leverans.

•	 Mer	än	60	serviceställen	i	Sverige.

För mer information: www.singi.nu
BjörnOlsson. bjorn@singi.nu. Tel: +46 72 746 44 06
Hans Andersson. hans@singi.nu. Tel: +46 708 78 05 21

Superhögtryck!
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FRISKARE
BRANDMÄN 
MED PPE-WASHER
Wexiödisk har, i nära samarbete med 
Värends Räddningstjänst, utvecklat 
PPE WASHER. 

Diskmaskinen diskar och rengör 
kompletta rökdykarpaket direkt från 
fältet, utan att personalen utsätts 
för stora mängder sotpartiklar. Den 
svensktillverkade maskinen har god 
driftsekonomi, lång livslängd och är 
enkel att installera. 

”Vår utrustning är alltid 
ren vid utryckningar och 
arbetsmiljön är något helt 
annat än vi var vana vid”

Linus Havtorp, Värends Räddningstjänst, Växjö För mer information kontakta:
Ulrik Svanberg, Wexiödisk AB •  0470-771200 •  www.ppewasher.se  

”Det handlar om att prio-
  ritera personalens hälsa.”

KAMRATFÖRENINGARNAS 
STYRELSER

Skåne-
brandmännen

Ordf.
Patrik Andersson
0413/54 05 41
Stehag
V ordf.
Jonas Jönsson
040/34 28 20
Malmö
Sekr
Staffan Winstedt
0431/874 00
Höganäs
Kassör
Vakant
Ledamot
Roger Lindskog
0451/26 80 26
Hässleholm

Sydöstra
Sverige

Ordf.
Ulf Sinnerström
0491/76 40 50
Oskarshamn
V ordf.
Martin Hansson
076/802 47 32
Oskarshamn
Sekr
Lars Sinnerström
0491/76 40 50
Oskarshamn
Kassör
Jan Karlsson
0491/76 40 50
Oskarshamn
Ledamot
Anton Andersson
0480/45 75 10
Kalmar

Mellersta
Sverige

Ordf.
Kent Davidsson
0533/68 17 25
Säffle
V ordf.
Robert Karlsson
0586/636 00
Karlskoga
Sekr
Kent Springare
021-39 82 00
Västerås
Kassör
Patrik Karlsson
0533/68 17 25
Säffle
Ledamot
Patrik Palmqvist
0142/854 00
Mjölby

Södra
Norrland

Ordf.
Per Anders Ekvall
0650/380 11
Hudiksall
V ordf.
Hans Lindahl
0611/105 80
Härnösand
Sekr
Yngve Skoglund
0270/754 56
Söderhamn
Kassör
Nils Hell
0650/190 00
Hudiksvall
Ledamot
Anders Olsson
060/13 58 50
Sundsvall

Västra
Sverige

Ordf.
Thomas Haage
0510/77 17 15
Lidköping
V ordf.
Johan Larsson
0303/996 00
Kungälv
Kassör
Bengt Lundqvist
0515/858 00
Falköping
Ledamot
Per-Gunnar Murenius
0501/633 04
Mariestad

Norra
Norrland

Ordf.
L-I Lampa
0920/45 31 45
Luleå
V ordf.
Thure Johnsson
0910/73 55 63
Skellefteå
Sekr
Christer Lundberg
090/16 22 00
Umeå
Kassör
Hannu Koivumaa
0923/654 50
Ö Norrbotten
Ledamot
Anders Pellberg
0911/69 61 00
Piteå
Suppleant
Petter Fredriksson
0921/623 00
Boden

Vi tillhandahåller produkter och utbildningar inom effektivare släckmetoder även miljöutbildningar

www.brissmans.se 035-17 17 90

SNABBT EFFEKTIVT
SÄKERT

Fire Pro släckgranat
-påverkabranden i tidigt skede

Fire Pro släckgranat är ett FIPverktyg för användning i slutna brinnande objekt. Granaten släcker genom
att kyla ner branden. Beroende på brandens omfattning krävs ibland endast en mindre eftersläckning.
Med släckgranaten kan en räddningsinsats påbörjas flera minuter innan insatsstyrkan är på plats.
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V ordf.
Jonas Jönsson
040/34 28 20
Malmö
Sekr
Staffan Winstedt
0431/874 00
Höganäs
Kassör
Vakant
Ledamot
Roger Lindskog
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Säffle
V ordf.
Robert Karlsson
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Karlskoga
Sekr
Kent Springare
021-39 82 00
Västerås
Kassör
Patrik Karlsson
0533/68 17 25
Säffle
Ledamot
Patrik Palmqvist
0142/854 00 
Mjölby

Ordf.
Per Anders Ekvall
0650/380 11
Hudiksall
V ordf.
Hans Lindahl
0611/105 80
Härnösand
Sekr
Yngve Skoglund
0270/754 56
Söderhamn
Kassör
Nils Hell
0650/190 00
Hudiksvall
Ledamot
Anders Olsson
060/13 58 50
Sundsvall

Ordf.
L-I Lampa
0920/45 31 45
Luleå
V ordf.
Thure Johnsson
0910/73 55 63
Skellefteå
Sekr
Christer Lundberg
090/16 22 00
Umeå
Kassör
Hannu Koivumaa
0923/654 50
Ö Norrbotten
Suppleant
Petter Fredriksson
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Boden
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Thomas Haage
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Lidköping
V ordf.
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Skåne-
brandmännen

Sydöstra
Sverige

Mellersta
Sverige

Ordf.
Kent Davidsson
0533/68 17 22
Säffle
V ordf.
Robert Karlsson
0586/636 00
Karlskoga
Sekr
Kent Springare
021-39 82 00
Västerås
Kassör
Patrik Karlsson
0533/68 17 25
Säffle
Ledamot
Patrik Palmqvist
0142/854 00 
Mjölby

Södra
Norrland

Ordf.
Per Anders Ekvall
0650/380 11
Hudiksvall
V ordf.
Pelle Sjöbom
060/73 58 50
Sundsvall
Sekr
Yngve Skoglund
0270/754 56
Söderhamn
Kassör
Anders Olsson
060/13 58 50
Sundsvall
Ledamot
Tomas Bergqvist
0650/380 11
Hudiksvall

Norra
Norrland

Ordf.
L-I Lampa
0920/45 31 45
Luleå
V ordf.
Petter Fredriksson
0921/623 00
Boden
Sekr
Alexander Lindström
090/16 22 00
Umeå
Kassör
Niklas Östman
0970/551 65
Gällivare

Västra
Sverige

Ordf.
Henrik Ahlstrand
0510/77 17 15
Lidköping
V ordf.
Johan Larsson
0303/996 00
Kungälv
Kassör
Bengt Lundqvist
0515/858 00
Falköping
Ledamot
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    BRANDMANNEN        Sporten

Medelåldern sjunker 
stadigt i SBRIF:s styrelse

Brand-SM 2018
 
•	 Halvamarathon       Göteborg 19 maj
•	 Triathlon        Tjörn 25 augusti
•	 Golf        Nyköping 28-30 augusti
•	 X-Firegames       Enköping 1 september
•	 Cykel         Örebro 11-12 september
•	 Orientering       Linköping 26-27 september  

 

Resultatlistor och anmälningsformulär finns alltid på hemsidan

I samband med Brand-SM i skidor i Sundsvall i mars, genomfördes 
också SBRIF:s årsmöte. Styrelsens återkommande uppmaning till yngre 
kollegor att engagera sig i föreningen, har gett vissa resultat: Med 
nyligen invalde Fredrik Lindkvist från Luleå består nu den åtta man 
starka styrelsen av fyra yrkesverksamma brandmän. 
Fredrik Lindkvist axlar nu ansvaret för  fotboll och rinkbandy.
- Egentligen sa jag redan förra årsmötet att jag ville lämna stafettpin-
nen vidare till en yngre förmåga, men eftersom ingen vill ta över så 
har jag tagit på mig att sitta som ordförande ytterligare ett år, säger 
omvalde Lennart Larsson. Men jag tycker att det så långt det går ska 
vara en styrelse med folk som fortfarande jobbar och har kontakterna 
in i räddningstjänsterna - man har inte samma koll som pensionär, 
konstaterar Lennart Larsson. 

Så det tål att upprepas: Ställ upp för SBRIF så kan brandkårsidrotten 
leva vidare och utvecklas!

Arrangörer
- var är ni?
Ska vi kunna arrangera SM 
i nya och gamla sporter så 
behövs arrangörer. Gå in på 
hemsidan och kolla i kalen-
dern om din räddningstänst 
kan stå som värd.

Ni får självklart stöd från sty-
relsen och tidigare arrangö-
rer, så ta chansen att bjuda in 
kollegor till er räddningstjänst.

Ansvariga i styrelsen hittar du 
under fliken ”Om SBRIF/Styrel-
sen”
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