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Digert pappersarbete
när tillstånd för
drönare ska sökas
Skulle det vara möjligt att förenkla ansökningarna angående tillstånd att använda
UAS(drönare) inom räddningstjänsten, eller inom blåljusorganisationerna överhuvudtaget? Maken till byråkrati är det sällan man stöter på annars. Det skulle räcka
att man ansökte från sin organisation, att
man ska använda drönare vid skogsbränder, industribränder eller vid insats där
denna skulle underlätta att ta beslut. Och
då skulle det kunna finnas en blankett som
man fyller i vilken kommuns räddningstjänst det är som söker, sen ska det vara
klart med pappersarbetet. Myndigheterna
som lämnar tillstånd skulle kunna samarbeta om detta, transportstyrelsen, lantmäteriet och integritetsskyddsmyndigheten
gå samman och gör detta enklare, genom
att ni har ett gemensamt dokument som
gäller en ansökan angående UAS-tillstånd.

ning att göra, ska man se till att alla ska
sluta dricka och röka eller? Det tror jag
blir svårt.
Nu är våren här, det gick lite trögt i början men nu har det äntligen blivit varmare.
Kan en kall start på våren ge oss en varm
och skön sommar?
Hockeysäsongen är över för denna gång,
så jag lyfter på hatten och säger grattis till
SM-guldet Växjö Lakers.
Nu önskar jag er alla en skön sommar
och hoppas att vi klarar oss från de stora
skogsbränderna, lev väl så hörs vi i höst.

Sverige har en nollvision mot dödsbränder, detta till trots omkommer ungefär
90 personer i bränder varje år. Och detta
i sina egna hem, men man kan i alla fall
se att antalet som omkommer har sjunkit
sedan början på 2000-talet och då gäller
det inte enbart bostadsbränder.
Det man kan se gällande dessa är att ungefär hälften av dödsbränderna har rökning
som bakomliggande orsak, och alkohol är
också en stor orsak i det hela.
Kan man komma till rätta med detta problem? Genom den strategin som kallas
”Brandsäkert boende för alla” och detta
ska verka för ett mera jämnställt och demokratiskt brandskydd?
Jag funderar på vad jämnställdhet och demokrati har med alkohol och tobaksrök-

Kent Davidsson

TRYCK:

Prima Tryck

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
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Bodens brandmän förstärker
fjällräddare i grannkommunerna
Svaga isar på sjöar och vattendrag i fjällvärlden
ställer fjällräddarna på hårda prov. Nu får fjällräddningskommunnerna tillskott i verktygslådan genom
ytvattenlivräddare från räddningstjänsten i Boden.

Boden är inte själv en fjällkommun men
nu ska brandmännen här bistå polis och
fjällräddning vid behov. För att lasta och
lossa en hovrande helikopter på ett säkert
sätt krävs utbildning.
Foto: Petter Fredriksson

Rakt över vägen från brandstationen i
Boden är en av polisens helikopter stationerad.
Den har till uppgift att vid behov
transportera fjällräddarna ut på uppdrag
i svåråtkomlig terräng. Genom ett nytt
avtal kan fjällräddarna nu begära hjälp
av två ytvattenlivräddare från heltidsstationen i Boden.
– Vi är på plats med två personer
och egen utrustning inom tio minuter,
samma tid som det tar att få helikoptern
startklar, säger Magnus Nilsson, operativ chef på räddningstjänsten i Boden.

Utbildas av polisen

Brandstationen i Boden har en heltidsstyrka på 1+4 och vid uppdrag från
fjällräddningen ska två personer rycka
ut. Samtlig personal har fått utbildning
av polisen för att man säkert alltid ska
kunna ha personal tillgänglig för uppdraget. Polisen står för utbildning, räddningstjänsten för utrustning och materiel. I helikoptern finns, förutom de två
brandmännen, pilot och en vinschoperatör.
– Vi har fått lära oss lasta i och ur en
hovrande helikopter på ett säkert sätt,
säkerheten måste vara hög vid arbete

med motorpåslag, säger Magnus Nilsson. Vi har också övat kommunikation
och genomfört en fingerad insats för att
öva alla moment vid en insats.
Egen utrustning

Räddningstjänsten har sin egen utrustning med sig och den packas snabbt av
kollegorna enligt särskild packlista när
larmet kommer.
– Det rör sig om 55 kilo packning
totalt och vi har valt att packa den vid
behov.
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Den består av bland annat en kortare
Hansabräda, överlevnadsdräkt, instrument för att bedöma is, cyklop och
simfötter. Vi har också med oss viss
sjukvårdsutrustning och en hel del extra
kläder, nödproviant och en vindsäck eftersom det kan bli långa, utdragna insatser i hård miljö, säger Magnus Nilsson.
Camilla Westemar

”

Vi är på plats med
två personer och egen
utrustning inom tio
minuter.
Magnus Nilsson, operativ chef i Boden

Tillsammans med
pilot och vinschoperatör från
polisen, rycker två
brandmän från
Boden ut.
Foto:
Petter Fredriksson

Succén fortsätter för RiB Podcast
I början av april talade nedladdningsstatistiken sitt tydliga språk: 10 000
nedladdningar och säkert långt många fler lyssningar.
Räddningstjänstsverige uppskattar Marcus Wallén och Johan Szymnaskis
pod för alla i räddningstjänsten.
Lyssna på de senaste avsnitten på tema Brand i byggnad samt Skogsbrand.
Finns där poddar finns.
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Nyköpings kommun inrättar
beredskapsvärn med mångfald

Saliba Yonan och Robel Gerezgier är två av de nya medarbetarna i beredskapsvärnet i Nyköping. Äntligen fick de möjlighet att träffas och ha utbildning ”på riktigt” inför sitt nya updrag.
Foto: Niloofar Abbaskhan

När Nyköpings kommun skulle
inleda integrations- och trygghetsskapande åtgärder tillsammans med andra aktörer, blev
räddningstjänsten en naturlig
partner. Den 1 juni är 19 nya
medarbetare redo att rycka
ut inom hela Sörmlandskustens
räddningstjänst, från ett nyinrättat beredskapsvärn.
– Vi saknar mångfald och
språkkunskaper i vår egen
organisation och ett integrationsprojekt som beredskapsvärn
stämmer väl in med vårt grunduppdrag, säger räddningschef
Patrik Kullman.

2018 härjade skogsbränderna i sommartorkans spår och behovet av extra
ben och armar blev högst påtaglig i
stora delar av landet. Frivilliga insatser
i olika former bidrog och räddningsvärnen fick stor betydelse.
– Vi har fyra väl fungerande värn i
Sörmlandskustens räddningstjänst och
tog med oss de erfarenheterna in i det
här arbetet.
Rekryterat brett

Precis när pandemin blev ett faktum
förra våren satte rekryteringsarbetet i
gång. Sylvie-Ann Palm fick projektledarrollen och uppdraget att hitta de nya
medarbetarna.

Affischer, flyers, hemsidor och sociala
medier blev vägarna ut till intresserade
och 165 personer sökte de 20 tjänsterna
som sedan blev 19. Man efterfrågade
personer med kunskap i andra språk än
svenska och engelska, en vilja att hjälpa
och förmåga att kommunicera. B-körkort var meriterande men inte ett krav.
– Vi trodde i början att det mest skulle
vara unga killar som sökte men vi hade
som tur är helt fel. Det kom både män
och kvinnor och i varierande ålder. Det
var en otrolig spännvidd och gjorde att
vi kunde rekrytera så brett som vi önskade, säger Sylvie-Ann Palm.
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Brinnande engagemang förenar
Gruppen som nu snart är färdigutbildad
behärskar tillsammans tio språk utöver
svenska. Det är lika många män som
kvinnor och åldersspannet är 20 till 50
år.
– Gemensamt för dem alla är att de
verkligen brinner för att hjälpa. För några tangerar uppdraget en dröm om att
bli brandman en dag.
– De som invandrat till Sverige drivs
mycket av viljan att ge tillbaka till samhället, säger Sylvie-Ann Palm.
Den 1 juni ska de nya medarbetarna
var beredda på larm. Innan dess har de
utbildats i mindre grupper och mest digitalt och därmed teoretiskt. Förutom
grundläggande brand- och sjukvårdskunskap som att använda handbrandsläckare och brandfilt samt HLR, har
det stått kriskommunikation på schemat. Deltagarna har också lärt sig hur
drabbade människor kan agera och reagera vid stress och svåra situationer för
att på bästa sätt kunna möta dem på en
olycksplats eller i en kris.
– Vi har också gått igenom räddningstjänstens organisation och verksamhet,
vårt uppdrag och vår befälsordning, Det
är viktigt eftersom de är en del av räddningstjänsten, inte bara frivilliga personer som kommer och hjälper till. Vi ska
arbeta med samma emblem på kläderna,
då behövs kunskap och förståelse för
hur vi arbetar, säger Sylvie-Ann Palm.
– Och nu i dagarna ska vi äntligen ses
på riktigt i mindre grupper och få rulla
slang och lägga förband, säger en förväntansfull Sylvie-Ann Palm.
Varierat uppdrag

Uppdraget då – vad ska de nya medarbetarna
göra?
– Det är en blandad lista med uppdrag
som säkert kommer att förändras efter
hand. Det kan handla om allt från fysiskt
ansträngande uppdrag som att hjälpa till
med enklare uppdrag vid skogsbrand
till exempel. Vid långa insatser kan det
behöva köras ut mer material till våra

brandmän, kanske serva dem med mat
och ombyte.
En annan gång rör larmet en översvämning eller en evakuering och uppdraget blir ett annat.
– Då kan språkkunskaperna och det
sociala engagemanget verkligen komma
till nytta. Vi kan ha en större brand och
behöva evakuera, då kan vi ha stor hjälp
av beredskapsvärnet. De kan till exempel bemanna en trygghetspunkt och
finnas på plats för att ge drabbade rätt
information.

Vi trodde i början att det
mest skulle vara unga
killar som sökte men vi
hade som tur är helt fel.
Sylvie-Ann Palm, projektledare

Ingen beredskap

De nya medarbetarna har alla andra arbeten vid sidan av räddningstjänsten.
De är anställda av räddningstjänsten
enligt Rib-avtalet men har alltså ingen
beredskapsersättning.
– För oss är det viktigt att de är en
del av vår organisation och allt vi står
för, även om anställningsformen är en
annan än för våra brandmän. Det ger en
tillhörighet som jag tror betyder mycket,
säger Patrik Kullman.
Beredskapsvärnet larmas ut genom
en app från SOS Alarm, via räddningscentralen i Stockholms län som drivs av
Södertörns brandförsvarsförbund. En
operativ chef eller ett yttre befäl på en
insats kan begära hjälp utifrån behovet
på en olycksplats.
De kan då ange hur många personer
de behöver och vilken typ av insats det
handlar om. Till exempel om det är
tung slangdragning eller rör sig om information på somaliska. De som kvitterar larmet och ska ge sig i väg, hämtar
eventuell utrustning eller kläder på stationen först. Alla nya medarbetare har
skogsbrandsoverall, hjälm och stövlar
för tyngre uppdrag samt reflexväst med
logotype att använda tillsammans med
civila kläder vid till exempel informationsuppdrag.

”

För oss är det viktigt
att de är en del av
vår organisation
och allt vi står för.
Patrik Kullman, räddningschef

Försöksperiod i ett halvår

Projektet med beredskapsvärn finansierades inledningsvis av Tillväxtverket,
Foto: Klarabilden
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från projektstarten och ett år framåt. Nu
har kommunstyrelsen i Nyköping finansieringsansvaret, fram till den 31 december när projektet avslutas.
– Faller det väl ut kommer Sörmlandskustens räddningstjänst att ta över
ansvaret för beredskapsvärnet efter det.
Vi tror på det här, det behövs resurser.
Vi har ett brett anslag, provar oss fram
och utvärderar i takt med att vi lär oss,
säger Patrik Kullman.
Förhoppningen är också att värnet får
andra önskade effekter:
– Vår förhoppning är att beredskapsvärnet ska väcka intresset för vår övriga
verksamhet, inte minst på Rib-sidan, säger Sylvie-Ann Palm. Någon av de här
personerna kanske får upp ögonen för
brandmannajobbet eller tipsar någon
vän eller släkting. Kanske de yngre upptäcker brandingenjörsyrket och blir en
framtida kollega.

Camilla Westemar

Robel Gerezgier
provar
motorsprutan.
Foto:
Niloofar Abbaskhan

För 31-åriga Niloofar Abbaskhan är
det inte en helt okänd miljö att stå i. Till
vardags arbetar hon som brandvakt och
tillståndsansvarig för heta arbeten på
Scania. Genom jobbet har hon också
fått både sjukvårdsutbildning och lärt sig
hantera handbrandsläckare. Slangdragning och motorsprutor var däremot nya
erfarenheter,
– Jag ska gära mitt allra bästa för att
hjälpa människor i det här jobbet. Jag
tycker om äventyr och man måste våga
vara modig ibland, säger hon.
I bakgrunden skymtas kollegorna Elin
Weigardh och Robel Gerezgier samt
instruktör Mattias Roos.
Foto:
Niloofar Abbaskhan
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I den nya räddningsstationen återfinns förutom räddningstjänsten också ambulansen i Norrbotten och SOS Alarm. De tre verksamheterna delade lokaler också på den förra stationen, men den nya ör byggd för att ytterligare öka möjligheterna att samverka.
Foto: Anders Alm

Ny räddningsstation i Luleå
I slutet av april flyttade räddningstjänsten i Luleå in i den nya
räddningsstationen tillsammans
med SOS Alarm och ambulansen
i Norrbotten. Tre verksamheter
lämnade centrala Luleå för en
mer strategiskt placerad station
där stort fokus för räddningstjänstens del lagts på Friska brandmän-konceptet.

Brandman Johan Grimståhl har representerat den operativa sidan i projektgruppen, från planritning till inflyttning.
Studiebesök till andra stationer och
egna funderingar och lösningar resul-

terade i en station där arbetsmiljö och
hälsa prioriteras.
Lätt att göra rätt

– Fokus för oss var friska brandmänkonceptet redan från början och att hitta naturliga flöden som gör det enkelt
att göra rätt. Vi tycker att vi landat helt
rätt i våra lösningar, säger Johan Grimståhl och berättar om några av dem:
– Självklart har vi en uppdelning i
rena och kontaminerade zoner, precis
som andra nybyggen med det här tänket. Men vi har några lösningar som vi
inte sett hos någon annan. Bland annat
har vi genomkörning från tvätthall till

vagnhall och backar alltså inte ut efter
sanering för att köra in i vagnhallen.
– All utrustning och material går direkt ut från saneringshallen på sin respektive lina. Bilen rengörs, körs fram till
ett kompletteringsfack där den utrustas
på nytt för att till sist ställas på sin plats,
förklarar Johan Grimståhl.
Som ett team

Redan på den gamla stationen delade
räddningstjänsten lokaler med SOS och
ambulansen. Men de fysiska förutsättningarna var inte desamma som de är
nu.
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Lätt att göra
rätt. Stationen
har byggts enligt konceptet
Friska brandmän.
Foto:
Anders Alm

– Tidigare satt vi egentligen ganska avskilt från varandra, det fanns inte så
många naturliga mötesplatser, säger Johan Grimståhl. Nu delar vi gemensamma utrymmen som kök, dagrum och
omklädningsrum. Vi har också en naturligare samverkan mellan vår operativa
och förebyggande verksamhet genom
att sitta mer samlat. Vi är ett stort team i
stället för två avdelningar.
På den nya stationen finns också fler
lektions- och konferensutrymmen samt
en funktionshall. Den senare utformad
som en idrottshall med tanken att den
även ska användas till större event och
sammankomster.

Den klassiska
glidstången har
en given plats.
Foto:
Anders Alm

Glöm inte att tipsa redaktionen!
Stort eller smått. Personligt eller tekniskt.
camillawestemar@hotmail.com
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Kristianstad först ut med omdiskuterad tvätteknik

Larmställ tvättas utan tvättmedel
Räddningstjänsten i Kristianstad är först i Sverige med att
tvätta larmställ med så kallat avjoniserat vatten i stället
för tvättmedel. Metoden har fått kritik från forskare* som
menar att det saknas vetenskapliga bevis för att metoden fungerar.

Men räddningstjänsten har låtit ett oberoende testcenter i Danmark analysera
och jämföra tyget före och efter tvätt,
med och utan tvättmedel och är mer än
nöjda med resultatet: 91 procent av de
cancerogena PAH:erna tvättades bort
med avjoniserat vatten.
– Jag kan inte blunda för resultaten vi
fick och det är mitt ansvar att göra allt
jag kan för brandmännens arbetsmiljö,
säger räddningschef Andreas Bengtsson.
Allt började redan 2017 när det skulle
köpas ny slangtvätt till stationen. Räddningstjänsten kontaktades då av Swatab
som frågade om de kunde få placera en
testanläggning hos räddningstjänsten,
med tekniken att tvätta med så kalllat DIRO-vatten – ett avjoniserat vatten. Efter omkring ett år kopplades
anläggningen också till en av stationens
tvättmaskiner – den för bland annat
stationskläder, underställ och träningskläder.
– I det läget såg vi två läger; ett som
inte tyckte de märkte någon skillnad
och ett som tyckte att svettlukten satt
kvar, säger Andreas Bengtsson.
Oberoende analysföretag testar

Då valde räddningstjänsten att ta försöken ytterligare ett steg och testtvätta
det smutsigaste som finns på stationen:
Kontaminerade larmställ efter insats.
Och det är dessa resultat som ifrågasatts av forskare och fått tveksamma att
höja på ögonbrynen. Andreas Bengtsson förklarar hur testerna genomförts:
– Vi utgick från ett helt oanvänt larmställ och klippte ut två tygbitar som
referens. Därefter utsatte vi larmstället

Tvätt med så kallat avjoniserat vatten har ifrågasatts av forskare. Men räddningschef
Andreas Bengtsson och räddningstjänsten har låtit analysera mängderna kvarvarande
PAH:er som är lägre än vid konventionell tvätt med tvättmedel.
Foto: Shutterstock

för en kontrollerad brand i vår övningsanläggning och efter branden klippte vi
ut två bitar som skulle analyseras utifrån
vad larmstället innehöll direkt efter en
brand. Ur samma larmställ klipptes sedan två bitar ut för tvätt hos oss med
vårt vanliga tvättmedel och två bitar
som tvättades hos Swatab i Malmö. För
att försäkra oss om att allt gick rätt till
åkte en av våra medarbetare med och
övervakade testet och att det packades
och skickades till laboratoriet på rätt
sätt.

– Dessutom har vi själv stått för kostnaden för analyserna, det är viktigt för
trovärdigheten.
De tvättade tygbitarna skulle ha analyserats av RISE i Borås men pandemin
satte stopp. I stället skickades proverna
till Danmark för att få reda på vilka
mängder PAH:er som fanns kvar efter
respektive tvättmetod.
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Vad innebär rent?

Resultaten talade enligt Andreas Bengtsson sitt tydliga språk.
– Med konventionell tvätt med tvättmedel återstod 25 procent PAH:er i tyget. Med DIRO-vattnet var den siffran
9. Jag är ytterst ansvarig för brandmännens arbetsmiljö och därmed även ansvarig för att vi använder resultaten vi
fick på bästa sätt. Det går inte att bortse
från skillnaden.
Resultaten ledde med andra ord till
att larmställen numera tvättas med enbart avjoniserat vatten efter insats. Andningsmasker tvättas som tidigare enligt
tillverkarens instruktioner.
Kommunals skyddsombud har varit
med i arbetet som föregått investeringen och Andreas Bengtsson har löpande
informerat all skiftpersonal om den
stundande förändringen.
– Visst finns det frågetecken fortfarande, det är inte så konstigt när man
provar något helt nytt. Man kan ställa
sig frågan vad som är ett rent larmställ:
Är det när det doftar rent eller när en
analys har visat att det är det?
Planerar fler tester

Investeringen i den nya anläggningen
har kostat räddningstjänsten 156 000
kronor. Den kostnaden kommer enligt
Andreas Bengtsson kunna räknas hem
på sikt då man annars lägger cirka 35
000 kronor årligen på konventionella
tvättmedel. Dessutom finns planer på
att använda det avjoniserade vattnet
även till städning och därmed spara in
ytterligare på rengöringsmedel.
– En del politiker och forskare har
undrat hur vi kan basera vårt beslut på
ett enda test. Men vi kan fortfarande
inte blunda för att det här sättet att tvätta bara lämnar en tredjedel så mycket
PAH:er kvar jämfört med konventionell
tvätt.
– Men vi kommer självklart att följa
upp de här resultaten. Jag ser framför
mig att vi göra nya tester på egen hand
innan året är slut, kanske med ytterligare en jämförelse – en med vanligt
kranvatten.

Jag kan inte blunda för resultaten vi
fick och det är mitt ansvar att göra allt
jag kan för brandmännens arbetsmiljö.
Andreas Bengtsson, räddningschef Kristianstad

Så fungerar det:
Filtersystemet DIRO installeras
mellan inkommande kallvatten
och t ex en tvättmaskin.
Vattnet filtreras för att renas
och avjoniseras, vilket gör att
kalk och mineraler avlägsnas.
Vattnet som passerat genom
DIRO-systemet gör att fett och
smuts lossnar från materialet,
det löser alltså inte upp fett.
Om eventuella bakterier dör
beror på vattentemperatur –
inte på val av vatten för tvätt.
(Källa: swatab.se)
Testresultaten samt ett skriftligt
bemötande av kritiken från
SWATAB finns ta del av i sin helhet på swatab.se.
På nyteknik.se finns också artiklar att läsa i ämnet.
* Tekniken ifrågasätts i en artikel SVT den 21 januari 2019. På
svt.se finns också en artikel från
den 21 april i år.
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Så förbereddes testerna med
ny tvättmetod i Kristianstad

Från nya larmställ klipptes referensbitar ut, därefter utsattes stället för en kontrollerad
brand i container. Provbitar analyserades för att kontrollera halterna PAH före tvätt och
därefter tvättades två bitar hos leverantören med deras avjoniserade vatten och två
hos räddningstjänsten - då med tvättmedel.
Foto: Räddningstjänsten Kristianstad

Läs Brandmannen på hemsidan: brandmannenskamratforening.se
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Ingen ska förlora på att vara brandman

Landets deltidsbrandmän får
undantag i a-kassans regler
– Så länge jag kan komma ihåg har vi stridit för det här,
skam den som ger sig.
Orden kommer från Peter Bergh, förbundsordförande i
Brandmännens riksförbund och det han talar om är de
efterlängtade undantagen för deltidare i a-kassereglerna.

Den 31 maj infördes förändringen av akassereglerna för deltidsbrandmän efter
riksdagsbeslut den 5 maj.
De nya bestämmelserna innebär i
korthet att ersättningen för beredskap
och övning i räddningstjänst i kommunal regi, undantas vid beräkning av
a-kassa.
Oväntat stöd

Det har alltså varit en riktigt långbänk
att få till ett undantag i reglerna. Många
departement är inblandade och inget
av dem sett att undantag för en enskild
yrkeskategori går att göra. Men skogbrandssommaren 2018 såg Peter Bergh
en liten vändning.
– Då blev det konkret att personal
inte kunde gå in och jobba för att de
gick på a-kassa. De förlorade ekonomiskt på att jobba i räddningstjänsten
helt enkelt, säger Peter Bergh. Vi fick
oväntat stöd från både SOBONA och
SKR som oroade sig för samma sak.
Med skogsbränderna fortfarande i
färskt minne, uppvaktade BRF berörda
departement på bred front under våren
2020 och skickade åter igen en skrivelse
till regeringen. Fortfarande var det just
det faktum att det skulle göras undantag
för en yrkesgrupp som stötte på patrull.
Skulle en våg av andra yrkesgrupper
försöka följa i samma spår?
– Men vi hävdade att det visst går att
undanta brandmännen eftersom det är
en så tydligt avgränsad och samtidigt

samhällsbärande yrkesgrupp, säger Peter Bergh.
Helt avgörande

Och det gav resultat. Förbundet har
uppvaktat samtliga partier i riksdagen
och fick stöd från båda blocken. Därmed klubbades också förslaget i kammaren den 5 maj, för att träda i kraft
innan månadens slut.
Men ändå är det inte glasklart hur bestämmelserna ska tolkas. Hur lång ska
en utryckning vara för att det ska dras
en hel dag? Nu är det upp till de olika
a-kassorna att tolka.
– Som det ser ut nu kommer korta
utryckningar på en eller två timmar inte
att ”kosta” en hel dags avdrag, säger Peter Bergh. Men vi kommer att fortsätta
arbeta för ett generellt undantag och
samtidigt följa hur a-kassorna tolkar de
nya reglerna.
Vad tror du att undantagsreglerna kommer att betyda för räddningstjänsten och den
enskilda deltidsbrandmannen?
– För den enskilda kan de vara helt
avgörande. En timmes utryckning till
ett automatlarm ska inte kosta dig en
hel dags avdrag och du ska inte behöva
säga upp dig från räddningstjänsten av
ekonomiska skäl för att du förlorat din
huvudanställning.
– För räddningstjänsten som verksamhet tror jag det underlättar både nyrekrytering och inte minst möjligheten
att behålla personal.

För räddningstjänsten som verksamhet
tror jag det underlättar både nyrekrytering och inte minst
möjligheten att behålla personal.
Peter Bergh, förbundsordförande BRF

Fakta:
Redan Räddningstjänstutredningen
från februari 2017 hade i uppdrag att
se över hur kommunerna skulle kunna bedriva en likvärdig och effektiv
räddningstjänst och hur man kunde
förbättra förutsättningarna för uppdraget.
Undantag i a-kassereglerna var ett
sätt att underlätta personalförsörjningen, enligt bland annat BRF.
I betänkandet ”En effektivare kommunal räddningstjänst” bedömdes
inte undantaget kunna införas men
lyftes åter upp i ljuset i oktober 2020.

Camilla Westemar
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Sulitecs isolerade container står i Uppsala.
Foto: Lars Axelsson

Svenska brandmän ska bli de bäst övade i världen

Lämna inte för mycket åt fantasin
Lars Axelsson – kanske mer bekant som The Swedish Firenerd
– har ett ben i den operativa
räddningstjänsten och ett i utbildningsvärlden.
Allt började med jobbet som
heltidare i Värnamo, parallellt
med den digitala plattformen
Firegear.

Sedan fem år tillbaka är Lars deltidsbrandman i Värmland och driver utbildningsverksamhet i både Sverige och
internationellt – under just namnet The
Swedish Firenerd.
En stolt nörd med högt lagd ribba:
– Svenska brandmän ska vara de bäst
övade i hela världen, säger Lars Axelsson.
För att riktigt vässa brandmännens
kunskap krävs övning. Och inte minst

övning med kvalitet, det räcker inte med
ett antal avbockade övningstimmar.
– Vi måste bli bättre på att utbilda
våra instruktörer så att de i sin tur lär ut
rätt saker. Det blir lätt för mycket rutin
och gammal vana, säger Lars Axelsson.
Inte för mycket till fantasin

Med det sagt har Lars sitt utbildningsfokus just på instruktörerna. De allra flesta utbildningarna håller han fortfarande
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Forts: Lämna inte för mycket...

utanför landets gränser men intresset i
Sverige växer stadigt.
– Jag har alltid varit intresserad hur
räddningstjänsten i andra länder arbetar
och framför allt övar. För att bli riktigt
duktig måste man se hur andra gör;
plocka det bästa från dem och lära av
andras misstag, säger Lars Axelsson.
Övningsupplägg och instruktörer betyder förstås mycket för kvaliteten på
övningarna. Men de fysiska förutsättningarna är lika viktiga och ibland sätter
övningsanläggningar och annan utrustning begränsningen.
Under en utbildning i Frankrike fick
Lars Axelsson för första gången prova
en ny typ av övningscontainer, från Sulitec. Den förevisades också på Skadeplatskonferensen i Uppsala 2019 och
samlade då många nyfikna till förevisningarna.
– En övningscontainer får inte lämna
för mycket till den egna fantasin, då
tappar vi hela poängen med att studera
brandgaser, säger Lars Axelsson.
På jakt efter optimal anläggning
Den stora skillnaden mellan Sulitecs

container och de som vanligen återfinns
på svenska övningsfält är att den är isolerad, i motsats till de vanliga oisolerade
anläggningarna i stål eller betong

– Den isolerade Sulitec-containern producerar brandrök från
trä som närmar sig brännbarheten från syntetmaterial. Det
går inte att göra i en traditionell anläggning i stål eller
betong, säger Lars Axelsson.
Foto: Lars Axelsson

– Den isolerade Sulitec-containern
producerar brandrök från trä som närmar sig brännbarheten från syntetmaterial. Det går inte att göra i en traditionell
anläggning i stål eller betong. Det gör
att man kan experimentera, bevisa och
förevisa saker kring brandförlopp och
släckmekanismer på ett mer realistiskt
och pedagogiskt sätt, förklarar Lars Axelsson.
I mitten av maj bjöd Lars Axelsson in
intresserade till en förevisning i en något
modifierad Sulitec-container i Uppsala.
– Gasoltillsatsen som vi byggt in späder ut brandgaserna med fossila bränslen för att snabbare kunna bygga upp
brännbara brandgaslager när man övar.
På ett smidigt sätt ger det ett mer realistiskt scenario än vad jag sett tidigare.
– Den optimala anläggningen finns
fortfarande bara inne i mitt huvud. Men
en dag finns den på riktigt, säger Lars
Axelsson.
Uppsala testar och utvärderar

Sulitecs förevisningscontainer från Skadeplats köptes av Uppsala brandförsvar,
som en del i arbetet med att se över hur
man eldar med fibrösa material och kan
minska sin miljöpåverkan.
– Vi fastnade för idén med en isolerad
container med egen rökgasrening, säger

Fredrik Sedvall, avdelningschef utbildning och teknik. Det två, tre pallar kan
åstadkomma i den här containern kan
inte 20 pallar i en oisolerad container
ge.
– Nu är vi mitt uppe i arbetet med att
testa den och planerar också att åka till
Frankrike och se den i större format,
så snart pandemin är över. Målet är att
bygga ett komplett system för brandsläckning till 2025, avslutar Fredrik
Sedvall.

”

Den optimala anläggningen finns fortfarande bara inne i mitt
huvud. Men en dag
finns den på riktigt.
The Swedish Firenerd
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Före detta bilfirma i Hörby
blev ny brandstation
Den 15 oktober förra året fick
brandmännen i skånska Hörby
ett larm om brand i byggnad.
Det visade sig snart att det var
den egna stationen som brann.
Alla fordon med undantag för
en mindre pickup kunde räddas och den egna beredskapen
upprätthållas.

Redan inom ett dygn var man på plats
i tillfälliga lokaler hos en nedlagd bilfirma. Nu - ett drygt halvår senare - har
man flyttat till nya och mer anpassade
lokaler, några hundratals meter från det
som finns kvar av den gamla stationen.
Det är en före detta bilfirma av större
format som fått ny funktion. Tillsammans med hyresvärden HIFAB har
kommunen låtit bygga om och modifiera fastigheten för att passa Räddningstjänsten Skånemitt.
Grunden fanns

Idag utgår deltidsstyrkan om 1+6 från
stationen samtidigt som den är arbetsplats för hälften av de elva heltidsanställda. Förutom att sätta upp några
enkla innerväggar har stora glaspartier
fått portar och de centralt placerade
kontorsutrymmena har anpassats för
såväl heltidspersonal som utryckningsstyrka.
Räddningschef Per Björkman är nöjd:
– Alla grundförutsättningar fanns
på plats direkt på ett inhägnat område:
Gott om plats för våra fordon, personalutrymmen, omklädningsrum och
till och med gym. Vi har också en stor
flexibel sal för externa utbildningar. Det
vi saknar är våra verkstadslokaler men
det löser vi i Höör i stället.
Det geografiska läget var också optimalt, både sett ur en inryckande synvinkel och en utryckande.
– Vi ligger så nära den gamla stationen

Några av bilfirmans stora fönster fick portar och nya innerväggar skapade utrymmen
för omklädning och förvaring. I den provisoriska men funktionella brandstationen ska
styrkan i Hörby och en del heltidsanställda husera tills en ny står på plats. I mitten av
lokalen ligger de administrativa delarna med kontor i två plan.
Foto: Camilla Westemar

att varken inryckningstider eller insatstider påverkats. Och vi har en bra dialog
med grannarna för att kunna göra säkra
utryckningar genom området.
Utreder heltidsförstärkning

Just nu pågår arbetet med att utreda placering av en ny brandstation, ett arbete
som påbörjades före branden i höstas.
– Den utredningen görs fortare nu
med tanke på omständigheterna och
det ska komma besked i juni om vem
som ska bygga. Troligen blir det en ny
station på samma plats som den gamla,
vilket förstås påskyndar och förenklar
hela processen, berättar Per Björkman.

Parallellt pågår en utredning om hur
Rib-verksamheten i Räddningstjänsten
Skånemitt kan kompletteras och förstärkas med operativ personal på heltid.
– En förstärkning ska skapa mervärde för hela organisationen och beroende på vad den kommer fram till så
påverkas också bygget av nya stationen,
avslutar Per Björkman som uppskattar
att inflyttningen kan ske tidigast under
2023.
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Forts: Före detta bilfirma...

Elrelaterad brandorsak

Den 12 maj presenterades en utredning av branden på stationen, beställd
av Räddningstjänsten SkåneMitt och
utförd av Räddningstjänsten Syd. Den
visar att branden var elrelaterad men exakt brandorsak går inte att fastslå. Utredningen fastslår att insatsen hade kunnat
ha andra förutsättningar om lokalerna
haft automatiskt brandlarm.
Det har däremot den nya stationen
och i dagarna installeras automatlarm
också på stationerna i Önneköp och Askeröd.

Tidigast 2023 kommer räddningstjänsten
kunna flytta in i en ny brandstation med
möjlig placering på den gamla tomten en
knapp kilometer bort.

SMHI skjuter fram
införandet av nytt
vädervarningssytem
Tekniska problem gör att SMHI skjuter upp den
planerade övergången till nytt vädervarningssytem som var tänkt att göras den 1 april. I stället blir övergången i oktober.
Det var under sluttesterna av systemet som
man identifierade tekniska komplikationer. Under tiden fram till det nya införandedatumet
kommer nya sluttester att göras för att säkerställa driften.
– Det är naturligtvis trist att inte komma igång
med det nya systemet nu i vår, men vi måste
prioritera att de nya IT-verktygen är fullt driftsäkra, säger Fredrik Linde, chef för prognosoch varningstjänsten på SMHI i ett pressmeddelande.

SOS Alarm startar
innovationsbolag
Ett nytt dotterbolag med namnet SOS Alarm
Innovation AB har bildats. Syftet är att stärka
innovations- och utvecklingsarbete inom alla
verksamhetsområden, både vård- och räddningstjänst och trygghets-, säkerhets- och jourtjänster.
Innovationsutvecklingen inom SOS Alarm har
varit ett prioriterat område de senaste åren
med bland annat utvecklingen av 112-appen och ett nytt medicinskt beslutsstöd med
AI-stöd som kommer att implementeras under
kommande år. Man har också forskat om och
testat akutmedicinska drönartransporter av
hjärtstartare och en ny MC-app som känner
av olyckor.
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RC Syd växer
Från och med den 3 maj ansvarar
Räddningscentral Syd (RC Syd)
för utalarmering i 21 av Skånes
33 kommuner. Ambitionen är att
öka förmågan och kvaliteten initialt och för att bättre kunna möta
behov av stöd och ledning under
utalarmeringen. RC ansvarar nu
för utlarmning och övergripande
ledning i området.
RC Syd drivs av Räddningstjänsten Syd (Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö) samt
räddningstjänsterna i Svedala,
Lomma, Staffanstorp, Trelleborg,
Vellinge, Skurup, Tomelilla, Ystad,
Simrishamn, Sjöbo, Landskrona,
Svalöv, Höör, Hörby, Åstorp och
Klippan.

Insatsstatistik för 2020:
Trafikolyckor minskar
120 000 insatser gjorde landets räddningstjänster under 2020. Det
visar insatsstatistiken från MSB som publicerades i början av april.
Det är en minskning med 8 000 insatser från 2019 och det är främst
trafikolyckor och automatlarm som minskat.
Det är första gången på tio år som antalet trafikolyckor minskar.
Procentuellt ökar antalet naturolyckor, 2020 berodde de främst
på stormar och översvämningar. Att den procentuella ökningen
är så stor beror på att olyckor av den här typen är få till antalet,
vilket snabbt ger stora procentuella ökningar.
Insatsstatistiken har redovisats årligen sedan 1996.

Kent Östling tillbaka
på heltid efter svår Covid-19
Över ett år har gått sedan Luleåbrandmannen Kent Östling fick Covid-19. Febern i mars blev till en sjukhusvistelse,
vidare till respiratorvård i Piteå och till sist ECMO-behandling på Karolinska sjukhuset. Den 27 juni förra året skrevs
han ut från sjukhuset och sedan början av april jobbar han
heltid i ordinarie styrka i Luleå igen. Men resan är inte slut
än.

Mitt i vårt samtal går larmet. Trafikolycka – men han är på tråden igen
efter en knapp timme. Kent Östling är glad över att vara ordinarie i
styrkan efter att ha jobbat deltid och utöver ordinarie styrka. Han är
brandman igen men får inte rökdyka än.
– Man kände sig lite som en praoelev ibland, det är skönt att räknas
på riktigt nu, säger Kent.
Att Kent arbetar heltid betyder inte att han passerat mållinjen - det är
en bit kvar, trots att det gått över ett år sedan han blev sjuk. Självklart
vill han tillbaka med full kraft.
– Jag har cirka 80 procent lungkapacitet tillbaka och min diafragma
är fortfarande skadad. Men jag vet hur jag ska träna och hur jag ska ha
koll på min puls, det är snarare så att man måste hålla mig tillbaka så att
jag inte tar i för mycket.
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Att kombinera modernt brandskydd med 1600-talsmiljö är
inte enkelt, det fick Kamratföreningens överstyrelse veta
under sitt studiebesök.

Guiden Jan-Erik Andersson visar hur en stigarledning dras ihop
med trappräckena i det gamla slottet.

Överstyrelsens vårmöte

Brandsäkerhet i anrik slottsmiljö
Överstyrelsen har haft vårmöte
i Lidköping under några dagar i början på maj. Förutom
det sedvanliga mötet så genomförde vi ett studiebesök på
Läckö slott, med en guidad tur
modell VIP kan man säga. Vi fick
besöka ställen på slottet som
inte allmänheten har tillträde till
normalt, och vi fick berättat för
oss om brandskyddet som är lite
speciellt.

Eftersom det är en byggnad som inte
tillåter ingrepp hur som helst, så har
man lite speciallösningar gällande
brandskyddet. Man har byggt in ett automatiskt brandlarm, ett så kallat aspirerande brandlarm, alltså att det suger
in brandrök i rörledningar. Detta tog
ungefär ett år att installera.
Man har även installerat en form av
stigarledning i slottet. Det är draget
i trapphusen ihop med trappräckena
som ni kan se på bilden, där vår guide

Jan-Erik Andersson visar hur det fungerar. Man kopplar på en smalslang och
trycker på en knapp så startar en pump
nere vid Vänernstrand och trycksätter
hela systemet.
Ett besök och en guidad tur på slottet är verkligen något man kan rekommendera.
Tack Henrik Ahlstrand Räddningstjänsten Västra Skaraborg, för ett bra
arrangemang vid vårt besök.
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Norra Norrland:
Petter Fredriksson berättade att det fortfarande är lugnt med externa utbildningar på
grund av pandemin och att de flesta möten
sker digitalt.
De nya stationerna i Kiruna och Luleå är i
drift och Boden ska skaffa nytt höjdfordon
(42 m).
Ett nytt samarbete mellan fjällräddningens
helikopter (polisen) och räddningstjänsten
i Boden har inletts, läs mer om det i det här
numret av tidningen.

Väster:
Henrik Ahlstrand rapporterar om
full aktivitet med arbetet att få till
det med en gemensam ledningscentral med RÖS (Räddningstjänsten Östra Skaraborg) och att
den ska var i drift till årsskiftet.
11 kommuner kommer att
innefattas i den gemensamma
räddningscentralen.
På övningsfältet Hasslum i Skövde
så är räddningstjänsterna från
RVS, RÖS och SMS igång med
ett projekt inom XVR och de som
övas just nu är nivån för styrkeledare/räddningsledare L1. Man
får prova på 4 olika scenarier i sin
roll som L1.
All teknisk utrustning finns för XVR
i Skövde och det kopplas ihop
med den övandes dator (som sitter på en annan plats, kanske på
någon räddningstjänst i SMS)
Ett större reportage om projektet kommer i nästa nummer av
Brandmannen som kommer ut i
september.

Södra Norrland:
Per Anders Ekvall pratade
om att det nya ledningssytem som är i drift sedan
den 12 april flyter på som
planerat. De står inför inköp
av lastväxlarcontainer för
skogsbrand som var och
rymmer 8 kubikmeter vatten.
De kompletteras med slang
i dimensionerna 38 och 25
mm.

Mellersta Sverige:
Kent Davidsson berättar att räddningsregion Bergslagen (räddningstjänsterna
i Värmlands och Örebro län, delar av
Dalarna, Västra Götaland och Västmanland) omfattar 17 räddningstjänster i 42
kommuner. Det kan finnas brister när
organisationen blir så stor och det kan
kännas att det finns fördröjningar för
styrkorna vid vissa larm.
I Säffle har man - precis som många
andra räddningstjänster - valt att ligga
lågt med såväl externa utbildningar som
vissa verksamhetstillsyner.

Skånebrandmännen och Sydöstra Sverige har för närvarande ingen verksamhet och ingen representant i Överstyrelsen.

Sjukvård - Ja tack!
... Men när?
TYVÄRR HAR VÅRDKÖERNA VUXIT och är nu ganska

långa för många diagnoser. Som tur är fungerar
akutvården mycket bra, men är det inte en akut
åkomma, ja då kan du få vänta!

Hur länge kan du vänta?
Beroende på var du söker vård kan väntetiderna
variera. Gå in på www.vantetider.se och se
hur det ser ut där du bor (ofta står det
13 veckor, eller längre).
Med en privat sjukvårdsförsäkring
kommer du till läkare inom 3 arbetsdagar, och behöver
du operation sker den inom 21 dagar (om hälsotillståndet och din almanacka medger det).
Ofta är det ett samband mellan snabb vård och hur
lång sjukskrivningstiden blir. Att även lidandet förkortas
då du slipper att vänta på vård är en bonus!
Pris
Sjukvårdsförsäkring kostar från 299 kr/mån. Du kan
också medförsäkra partner och barn!
Ansökan och mer information
Gå in på www.brandmannenskamratforening.se och ta
del av informationen. När du bestämt dig, fyll i ansökan
och skicka den till Söderberg & Partners.
Har du frågor?
Kontakta Söderberg & Partners, Jönköping
gruppforsakring@soderbergpartners.se • 036-580 15 80
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BLIR EN SAMBA- BOKMASSA
PAPPER I NÄSTE OMSLAG
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Lös korsordet och vinn!
Skicka in hela korsordet - med snigelpost eller via mail - så utlovas ett GOTT pris till först dragna lösningen.
Senast den 15 augusti. Grattis till vinnaren i nummer 1: Birgitta Torstensson, Sörmlandskustens rtj
Camilla Westemar, Pålsvägen 99, 231 72 Anderslöv eller e-post camillawestemar@hotmail.com
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Får vi presentera: Funktionell fitness för alla
Vad är X-fire Games?

Det är den officiella Brand SM-tävlingen för funktionell fitness (crossfit).
Alla som arbetar inom räddningstjänst kan deltaga - från dagtid, deltid,
heltid, flygplatsbrandmän och kontorspersonal för den delen!
Inga krav på förkunskaper och vi
tävlar i en klass om lag med två. Man
kan vara kille-kille, tjej-kille eller tjej-tjej.
Man måste vara anställd i samma förbund, räddningstjänst eller ha samma
arbetsgivare. Det viktiga med tävlingen
är att träffa kollegor från hela Sverige,
tävla och umgås. Det har blivit en väldigt bra gemenskap på tävlingarna som
avslutas med en bankett såklart! Vi tävlar en dag med varierande grenar. Någon gren ska vara knuten till yrket så vi
har burit slangkorgar mm. Men frånsett
det så är grenarna hemliga innan tävlingen, precis som i crossfit.
Vi har de som varit med på internationella crossfittävlingar men även de som
aldrig tränat crossfit - DET är charmen!
Vem är vi som är ansvariga?

Joakim Nilsson, styrkeledare RSNV. Jobbat i 19år i Helsingborg och hållit på
med crossfit sedan 2011. Älskar hela
grejen med crossfit: utmanande, varierande, gemenskap och utveckling.
Är vice samordnare för X-fire Games, även känt som Brand SM i funktionell fitness.
Björn Uddenfeldt är huvudsamordnare för X-firegames. Han arbetar som
brandman i Södertörns Brandförsvarsförbund sedan 2018. Han studerade
SMO 2008-2010 och har sedan jobbat
i Sala-Heby, Strängnäs och Södertörn.
CrossFit Uppsala startade Björn tillsammans med Martin Altemark 2009
när han fortfarande studerade till
brandman. Det är en av Sveriges första
crossfitboxar.
Historia

Startades 2015 och hölls i Nyköping.
Då var det 3-mannalag och individuellt som gällde, men åren efter det så är

X-fire Games arrangeras i år i Höganäs. Bilden är från tävlingarna i Borås 2019.
Foto: Anders Malm

upplägget i lag om 2 personer.
Efter Nyköping så har tävlingarna
hållits i Malmö, Visby, Enköping och
Arvika. Efter 3:e året så blev det officiella Brand SM.
Förra året tog Björn Uddenfeldt och
jag över ansvaret från Emelie Rapp som
gjort ett mycket bra jobb med att starta
tävlingen och utveckla den! Nu ska vi
göra det ännu bättre är tanken.
Vad händer nu och i framtiden?

Eleiko har kommit in som huvudsponsor i 3 år framåt vilket gör att vi kan
erbjuda fina priser till de som hamnar
på pallen, men ÄVEN ett extrapris till
det lag som gjort något extra! Dessutom
har vi fått in andra sponsorer som höjer
kvaliteten på tävlingen.
I år och ifjol har det som bekant hänt
mycket, inte minst på grund av Covid.
Tråkigt men det har drabbat hela världen.
Men istället för att ställa in tävlingen
ifjol så bytte vi skepnad till en online
tävling: X-fire OPEN 2020! Tävlingen
pågick i 4 veckor med 4 workouts och

deltagarna skickade in videor. Workoutsen kunde genomföras i vilket brandkårsgym som helst.
Detta året kommer tävlingen att arrangeras av Crossfit Höganäs i Höganäs
den 18 september och vi hoppas såklart
att vi kan genomföra den som vanligt!
Annars får vi tänka om igen helt enkelt.
Vi hoppas såklart på rekord i antal lag
och vi tror att det kommer bli en succé .
Slutord

Det vi vill förmedla är att X-fire Games
är en tävling som alla kan vara med på
som arbetar inom räddningstjänsten.
Det skapar gemenskap i Räddningstjänst Sverige som annars har blivit
sämre än det var förr.
Det är en tävling där man får utmana
sig själv tillsammans med en lagkamrat
och samtidigt ha roligt!
Kom igen nu! Gå in och anmäl ditt
lag till årets Xfiregames 2021, den 18
september i Höganäs på www.xfiregames.se
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Tävlingskalender
September:
1-2
Orientering, Kristianstad
11
Halvmaraton, Göteborg
15-16 Cykel, Halmstad/Varberg
18
X-Fire Games, Höganäs
Med reservation för ändringar.
Håll dig uppdaterad på hemsidan, brandsm.se

Ett annorlunda SM-år
som vi hoppas kunna avsluta
Solen har börjat värma upp landet och vi börjar se ljuset i denna
pandemitunnel. Förhoppningarna om att vi ska kunna börja ses
och tävla igen stiger. Vi tror just
nu att vi kan kunna genomför utomhusidrotter till hösten.
Vi har genomfört ett webbaserat
årsmöte i april där sittande styrelse valdes om och ni kan läsa på
vår hemsida vem som är och gör
vad. Padel är numera en officiell
Brand-SM idrott. Vi planerar även
för att kunna spela klart slutspelet
i rinkbandy 2020 samt 7-manna

fotboll allmän klass 2020 som vi
fick avbryta.
Mer info kommer när vi vet mer
om myndigheternas restriktioner.
Här intill ser ni tider för de dporter
som planeras genomföras, men
håll dig uppdaterad på hemsidan om restriktionerna förändras
och vi behöver ställa in.
Ha en skön vår och sommar
Önskar SBRIF

Det här är styrelsen i SBRIF
Lennart Larsson, ordförande.
Ansvarar för:
Orientering, innebandy och alpint.
Kontakt:
lennartholmslund@gmail.com
Fredric Lundqvist, ledamot
Ansvarar för:
Fotboll och rinkbandy
Kontakt:
fredrik.lundqvist@rtj.lulea.se
Reidar Johansson, sekreterare
Ansvarar för:
Badminton, bordtennis, haand-

boll och halvmaraton i Göteborg.
Kontakt:
reidarjohansson1010@gmail.com
Fredrik Bäcklund, ledamot
Ansvarar för:
Fotboll, cykel, X-Fire Games och
triatlon.
Kontakt:

fredrik.backlund@nerikesbrandkar.se

Anders Wilgotson, kassör
Ansvarar för:
Skidor och alpint.
Kontakt:
anderswilgotson@hotmail.com

Markus Forsberg, ledamot
Ansvarar för:
Golf
Kontakt:
forsbergmarkus@hotmail.com
Jonathan Alm, ledamot
Ansvarar för:
Terränglöpning, OCR och padel
samt ansvarig för hemsidan.
Kontakt:
alm1@rocketmail.com

Senaste nytt om brandmannasporten finns alltid på brandsm.se
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Tvätta och torka larmställ
på ett säkert sätt
PODAB erbjuder ett komplett sortiment av tvätt- och torkutrustning anpassat för brandstationer. Tvättmaskinerna har specialprogram som tvättar rent och avlägsnar hälsofarliga ämnen effektivt. Det unika torkskåpet med specialgalgar torkar, aktiverar
och reaktiverar impregneringen. Svårtorkade plagg som larmställ, torkar snabbt men också skonsamt.
Produkterna har optimerade tvätt- och torkprogram för brandstationer och möter de krav som ställs vid tvätt av larmställ. Allt
för att minimera exponering av farliga ämnen och skapa en tryggare vardag för brandmän.
Vill du ha mer information om PODAB och våra produkter? Kontakta oss på 031-752 01 00 eller maila sales@podab.se.

Specialister på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945

