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Dags att se tillbaka på det gångna året
När det nu är dags att avsluta verksamhetsåret 2017 kan man konstatera att de frivilliga
kårerna och kommunala räddningsvärnen fått fortsatt medvind, frivilligheten blir mer
och mer accepterad och disskuteras i olika former. Även det nationella försvaret är på väg
tillbaka och någon form av civilt försvar disskuteras. Miljöpåvärkan, terrorism och ofred
gör att vi inte kan förlita oss på att samhället alltid har resurser för att hjälpa den
enskillde, här kommer frivilligheten in som en viktig del.
MSB ger oss ett viktigt stöd i och med de medel man stöder vårt förbund med när det
gäller att utbilda och informera allmänheten att förebygga och hantera olyckor och skador
samt att förebygga och agera vid bostadsbränder. Detta stöd är inte minst en viktig signal
och utgör ett stöd till allmänheten på mindre orter och i glesbygden – dit den kommunala
räddningstjänsten annars inte når!

Styrelsemöte Ålandsbåten
Den 26 februari höll styrelsen sitt första möte för året. För andra året i rad så hölls mötet
på ”Birka” med en dygnstur till Åland. Efter samvaro på kvällen ägnades söndagen åt
diskussioner runt förbundets verksamhet. På agenda fanns bland mycket annat MSBFSFB:s nätbaserade utbildningsprogram ”Frivillig Brandman” som finns tillgängligt för
förbundets medlemmar.
2-3 April

Årsmötet i Västra Torsås
2017 hölls årsmötet den 2 april hos Västra Torsås räddningsvärn, i Alvesta kommun.
Platschefen Thomas Magnusson visade stationen som i den småländska landsbygden har
anor från 1902 då man i bygden inköpte en brandspruta. 1913 valdes en brandstyrka och
1940 bildades Västra Torsås frivilliga brandkår.
Styrelsen gläds åt att komma till våra medlemskårer ute i landet och ge dessa
uppmärksamhet för sitt säkerhetsarbete spm är nödvändigt för att Sveriges landsbygd
skall fungera. Ett stort tack till Västra Torsås!
Kommande år hoppas vi på att få besöka andra kårer i landet!

16-18 Maj

Brand 2017
Ordföranden Göran Nilsson medverkade vid årets brandkonferens i Linköping.
Brandkonferensen 2017 tog avstamp i reella hot och risker som kan kopplas till de
globala målen i Agenda 2030, och där den kommunala räddningstjänsten har en viktig
roll att spela.
Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer hade sin monter med på konferensen och
kunde i pauserna mellan föreläsningarna sprida information om frivilligkårerna och
svara på frågor om vårt förbund och våra medlemmar.
En del av punkterna på konferensen var.
Frivilliga och semiprofessionella som första insatsperson – hur funkar det?
Föredrag om b.la. Medelpads ”Förstärkt medmänniska” och Västra Sörmlands ”Civil
insatsperson. CIP”
Klimatförändringarna ger ökade risker i samhället – vad är det som händer?
Meterolog Pär Holmgren redogjorde för sina synpunkter om klimatförändringarna och
hur räddningstjänsten kan förbereda sig och framförallt bidra till en förändring
Totalförsvaret – en ny verklighet.
I en osäker värld är totalförsvaret viktigare än någonsin och planeringen är
återupptagen efter att många år ha legat på is. Men vad innebär det för samhället i stort
och räddningstjänsten specifikt? MSB-Försvarsmakten och Länsstyrelsen gav sin syn på
saken.
Räddningstjänstens klimatutmaningar nu och i framtiden – så löser man det i
Jönköping
Hur ska kommun och räddningstjänst agera på kort och lång sikt för att minimera de
negativa samhällseffekterna av dagens och framtidens klimat? Representanter från
SMHI, länsstyrelsen samt kommun och räddningstjänst i Jönköping, berättar hur man
praktiskt samarbetar för att möta dessa utmaningar både i planeringsfasen och i det
akuta skedet. Erfarenheterna kommer från ett arbete som bedrivs gällande bland annat
olycksriskerna skyfall och vattenbrist. Genom god dialog och planering kan vi
tillsammans minskariskerna för klimatrelaterade olyckor i framtiden.

Lördagen den 9 september

Styrelsemöte i Vittsjö
En punkt på dagordningen var Godkännande nya kårer
Klövsjö, Borgstena, Hökerum, Liared, Länghem, Hedared från Södra Älfsborgs
Räddningstjänstförbund (Särf)var nyansökande kårer. Samtliga antogs som medlemmar
Efter styrelsemöte på Vittsjö brandstation och en mycket uppskattad övernattning hos
Mats Erlingsson Röke frivilliga brandkår, så gjorde styrelsen på söndagen några besök
hos närliggande frivilligkårer.

26-28 september

Skadeplats 2017 Mats Erlingsson Röke Räddningsvärn
I september var det åter dags för den årliga mässan som kallas skadeplats. Mässan är en
mötesplats för folk i blåljusbranschen i allmänhet men för räddningstjänsten i
synnerhet. Första dagen var i Helsingborgs mässhall där det stod massor av montrar på
rad redan när jag kom, fast jag var tidig, kanske så många som 50 st. FSFB hade en
monter vid sidan om ungdomsbrandkåren. Intresset visade sig vara stort för vår
verksamhet, det kunde man förstå av alla de frågor som dök upp från mässbesökarna.
Nästa dag var på brandstationen på Berga med uppvisningar av olika slag på
gårdsplanen. Mässan är ett sätt att visa upp att vi finns och det tycker jag att vi lyckades
med. När mässan var slut efter två dagar så kunde jag summera att ca 200 personer
hade varit och tagit infoblad och ställt frågor om frivilligverksamheten inom
räddningstjänsten, ett bra resultat tycker jag. Ett av många sätt att visa upp oss på och
förhoppningsvis blev intresset från någon så stort så att det kanske blir en
medlemsansökan.

Onsdagen den 4 oktober

Räddningstjänstens Riksförbund för Beredskapsfrågor
”RRB.”
FSFB har en plats i styrelsen. Årets konferens hölls i Uppsala och på agendan fanns bland
annat. Rib avtalet RIB 17 – Räddningstjänstutredningen- Rekrytering av RIB personalMSB:s utbildningsverksamhet – Bussolyckan i Härjedalen m.m.

Lördagen den 18 november

Styrelsemöte i Katrineholm
Vid mötet disskuterades bland annat förslag på att förbundet skulle kunna erbjuda
medlemmarna utbildning av HLR instruktörer.
Vidare beslutades att normalstadgarna för frivilligkårer skall ses över.

MSB:s uppdragsersättning till frivilligkårerna för
”Förebyggande brandskydd” och ”Första hjälpen och Hjärtlungräddning”
Under det gångna året har 16 kårer från Kivik i Söder till Tväråträsk i Norr gjort insatser
i förebyggande brandskyddet i sina kommuner genom att informera och instruera om
brandskydd och Hjärt-lungräddning. Man har också tack vare MSB:s ersättning kunnat
köpa in bl.a. HLR dockor för sin utbildningsverksamhet. Totalt har kårerna delat på
325.000:- kronor. Förbundet kommer att söka medel för uppdragsersättning för år 2018
och hoppas på att fler kårer vill informera och utbilda och ta del av ersättningen.

Vittsjö frivilliga brandkår
Vittsjö frivilliga brandkår bildades den 6 april 1902 då den så kallade kyrk sprutan
inköptes och en kår bildades för att handha densamma. Därmed var brandväsendet i
Vittsjö startat.
Under den första tiden larmades brandmännen ut genom så kallad "kyrk ringning" och
den sista gången den typ av utalarmering användes var under året 1913,då började man
använda något som kallades för "Brandlur" som sedermera avlöstes av "Tyfonen".
Den första vattensprutan köptes in till kåren år 1912 från Malmö och den drogs fram av
häst.
Den första motorsprutan som var av märket Renault inköptes år 1926 för ca 3000 kr.
1932 ombildas kåren och man är nu 15 man och får sin första brandbil av märket
Chevrolet.
Den 1 okt 1943 övertogs kåren till (dåvarande Vittsjö kommun) Den första
motorsprutan som var av märket Renault inköptes år 1926 för ca 3000 kr. 1932
ombildas kåren och man e nu 15 man och får sin första brandbil av märket Chevrolet.
Den 1 okt 1943 övertogs kåren till (dåvarande Vittsjö kommun) och Åke Ernstsson blir
chef för kåren. Brandstationen låg till en början nere vid Bäckabro, men runt åren 19321933 så hade kåren växt och den platsen och stationen blev för liten, och en ny station
började byggas år 1934 på sin nuvarande plats. Denna station inrymde också en
arrestlokal till ordningsmakten i byn. kostnaden för bygget blev runt 6000 kr enligt
skrifter som finns bevarade. 1952 firar kåren 50 år och är då en fullt modern kår som
har det senaste i utrustning. Året 1955 larmas styrkan i Vittsjö upp till Emmaljunga på
en mycket kraftig brand hos Br. Håkanssons träförädling, i det släckningsarbetet arbetar
då brandmän från 5 kårer samt den hisnande siffran 200 civila personer mot
lågorna....händer väl knappast idag!!!! 1963 drabbas ett lokalt företag "Ferne byggvaror"
av en storbrand. I juli 1969 kämpar ca 35 brandmän ute på "Höjalen" med en storbrand
som rasar i en ladugård där stora delar av årets skörd av hö brinner för fullt. Under 1974

så slås Vittsjö kommun ihop med Hässleholms kommun och de tar över ansvaret för
brandkåren i Vittsjö. Denna sammanslagning var inte den bästa för kåren visade det sig,
då det då föll in under nya regler och paragrafer som gjorde att brandmännen många
gånger fik stå med armarna i kors och se och höra sina kolleger från annan ort köra förbi
på olika larm och ärende och de inte larmas. Otroligt många spalter skrivs om detta i
tidningen och finns kvar. Dessa problem fortsätter långt fram i tiden, och fortfarande
1986 händer det flera gånger att samma sak händer. Under just 1986 drabbas "Göinge
brunn" av en storbrand och där kämpar ett 50-tal brandmän från 4 olika kårer. Under
1986 kämpar man både männen i kåren och invånarna samt politiker i Vittsjö för att
problemen med larmordningen ska lösas. Det blir inte bättre av att i samma tid som
detta utkämpas så riskerar man nu samtidigt att bli av med sina rökdykare. Detta blir för
mycket för en del brandmän som hotar med att hoppa av alltihop och sluta i kåren.
OCH... inte nog med detta... nu finns det även en del som till och med vill lägga ner kåren i
Vittsjö helt och hållet.
År 1990 så är det i det närmaste "krig" mellan de styrande som vill lägga ner och hela
Vittsjö samhälle. Stormöte hålls i medborgarhuset och insamlingar av pengar görs för
kårens överlevnad. Dom som var med på den tiden minns detta säkert, men för er som
inte visste om detta så är det nästan som när tjejerna spelar fotboll på Vittsjö IP
idag...ALLA var med... verkade det som. MEN........ tack vare ett antal starkt kämpande
eldsjälar med stöd av hela bygden så vann de den kampen och kåren får vara kvar.
Året 1991 så är det åter igen dax för mer debatter om Vittsjö och deras fortsättning, men
den här gången mest hur de skall larmas ut!!!????? Då tekniken gått framåt hela tiden är
det nu Vittsjökåren kämpar för att få personsökare som de har på sig som piper om
larmet går. tekniken fanns men inte pengarna...enligt högre ort.... Men till slut så kommer
till slut personsökarna till Vittsjö och glädjen e stor. men även detta fick man kämpa för i
nästan 2 år.
1992 får Vittsjö en "ny" brandbil av märket Scania (samma som används dag)och den
gamle internationalen byts ut. Vittsjö hade en liten terrängbil av märket Land Rover
innan men den är historia nu. Här kommer lite tillägg också. Vi har även under en tid
förfogat över en Nissan King Cab som vi använde för att dra motorsprutan eller vår båt
t som vi också har i vårt värn idag. Dock försvann King Cabben för ett år sedan drygt och
har numera enbart vår Scania LB31 samt båt och en motorspruta.
Kommunen här ligger just nu i upphandling om nya fordon till alla 4 värnen här och som
det ser ut nu kommer de att troligen sätta en Ford Ranger här med avsevärt mindre
utrustning och inget vatten att prata om och troligen ingen stege.
Vi får se hur det slutar. Detta är en del av det jag kunnat får fram och ber er återkomma
om ni önskar någon speciell vetskap om oss här i Vittsjö. Har fått detta av Martin
Andersen och lämnar härmed vidare detta till er för intresset fanns. Tveka inte att höra
av er igen om ni saknar någon info så får vi se vad jag kan hitta.
Detta är en liten del av en stor samling fakta som är sammanställd av Ebbe Persson och
vi i Vittsjö Räddningsvärn tackar ödmjukast för att vi fått ta del av den. TACK
Mvh Robert Lindskog

Brandstationen Emmaljunga Räddningsvärn

Bild:Förbundstyrelsen på besök vid Röke Brandstation

Röke Räddningsvärn
Röke räddningsvärn som det officiellt heter nu bildades i dåvarande Röke kommun den 8 juli
1936. Det antog namnet Röke frivilliga brandkår. Finansieringen byggde på stöd från
sparbanken och medlemmar som fick betala 2:-/år. Pengar kom in även från fester som
ordnades i bygden och som man vid dessa tillfällen ansökte om befrielse från nöjesskatt hos
Röke kommun för att rädda några ören. Pengar till brandbil fanns inte 1936 , men man lånade
upp 5.600:- till en brandspruta vilken gav 1.500 liter/minut, annan nödvändig utrustning
införskaffades också. Kåren var husvill till årsskiftet 37/38 då en lantbrukare i byn skänkte
mark till en brandstation. 1942 bestod kåren av 25 medlemmar förstärkt med10 man, så kallad
krigsbrandkår. 1940 övertog Röke kommun över ansvaret och namnet ändrades till Röke
borgarbrandkår. I början av 1970 talet flyttade man in i sina nuvarande lokaler och namnet
blev Röke brandvärn 2013 består värnet av 9 aktiva brandsoldater och heter Röke
räddningsvärn.
Mats Erlingsson

