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Dags att se tillbaka på det gångna året
När det nu är dags att avsluta verksamhetsåret 2018 kan man konstatera att de frivilliga
kårerna på grund av sommarens många skogsbränder har varit mer aktuella än på
mycket länge. Frivilligheten blir mer och mer accepterad och disskuteras i olika former.
Sverige har även fått ta emot hjälp från andra länder vilket inte har varit så vanligt
tidigare. MSB har fortsatt att ge oss ett bidrag 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. Vi har även
tillsammans med MSB och Brandskyddsföreningen engagerat oss i ”KUB-hembesök för att
minska olyckor och bränder i hemmiljön. Dessa stöd och sammarbeten 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!
4 februari

Styrelsemöte på Kryssningsfartyget Birka
Den 4 februari höll förbundet årets första styrelsemöte på fartyget Birka. Har blivit en
liten tradition med detta möte på båten som gör att styrelsen får lite mer tid på sig att
diskutera förbundets frågor.På mötet disskuterades bl.a. normalstadgar för
frivilligkårerna samt vad styrelsen kan arbeta med som skulle kunna gynna våra
medlemmar.

17 mars

Årsmötet i Hasselfors
2018 hölls årsmötet den 17 mars hos Hasselfors brandvärnvärn, i Laxå kommun.
Platschefen Jonas Wiberg stod stod som värd för mötet. 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 Hasselfors!
Kommande år hoppas vi på att få besöka andra kårer i landet!

22-24 Maj

Brand 2018
Ordföranden Göran Nilsson och v. ordföranden Kenth Nilsson medverkade vid årets
brandkonferens i Göteborg. Hur klarar vi framtidens kompetensförsörjning inom
räddningstjänsten? var temat denna gång . Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer
hade sin monter med på konferensen och kunde i pauserna mellan föreläsningarna
informera om vårt arbete med KUB hembesök samt sprida information om
frivilligkårerna och svara på frågor om vårt förbund och våra medlemmar.

Lördagen den 15 september

Styrelsemöte i Agunnaryd
Styrelsen diskuterade sommarens skogsbränder och Frivilliga Brandkårernas del i detta.
Beslutades också att styrelsen skulle jobba vidare med utkastet från Kent Dornelius
”Bränderna i Sverige”.

Skadeplats 2018
Ordf. och v.ordf. deltog vid skadeplats 2018 i Helsingborg. Vi informerade om vår
verksamhet och engagemanget i KUB-hembesök m.m. Vi får också en hel del kontakter
med övriga brandsverige på dessa konferenser.
13-14 november

Räddningstjänstens Riksförbund för Beredskapsfrågor
”RRB.”
FSFB har en plats i styrelsen. Årets konferens som skulle ha hållits i Göteborg blev
inställd då sommarens skogsbränder gjorde att för få anmälningar kom in. FSFB erbjöd
sig då att tillsammans med Sörmlandskustens räddningstjänst anordna konferensen på
Sunlight Hotel och conferens i Nyköping den 13-14 november. Konferensen blev
välbesökt av ett 50-tal representanter för medlemsorganisationerna och vi fick ta del av
både erfarenheter från sommarens skogsbränder, avtalsfrågor och körkortsproblematik.

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.

MBS:s uppdragsersättning till frivilligkårerna för
”Förebyggande brandskydd” och ”Första hjälpen och Hjärtlungräddning”
Under det gångna året har 14 kårer runt om i landet 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. En del kårer har också kommit igång med
projektet KUB-hembesök som vi driver tillsammans med Brandskyddsföreningen och
med stöd av MSB. Förbundet kommer att söka medel för uppdragsersättning för år 2019
och hoppas på att fler kårer vill informera och utbilda och ta del av ersättningen.

Presentation av några medlemskårer i
förbundet
I Ljungby finns tre frivilliga räddningsvärn/brandvärn samt
ett nybildat LRF Skogsbrandvärn
Om olyckan är framme förväntar vi oss att det offentliga samhället ställer upp med en
räddningsinsats, vi vill dessutom ha hjälp snabbt. Att vänta in räddningstjänsten eller
ambulansen från Ljungby, Älmhult, eller Alvesta kommun tar tid, en oändlig tid för den
som drabbas. Närmst är först, därför finns det i Ljungby kommun tre frivilliga
räddningsvärn (Agunnaryd, Bolmsö/Tannåker och Ryssby) som åker som FIP på alla
räddningstjänstlarm i vårt närområde. Brandmännen har ingen beredskap eller
jourersättning men åker på larm om de är tillgängliga. Brandvärnen äger och får själva
bekosta den mesta av den utrustning som krävs, allt från brandbil till
förbrukningsmaterial. Under valåret 2018 har dock ett förslag lagts fram att kommunen
ska införa ett årligt driftsbidrag på 150 000 kr att dela på för de tre frivilliga värnen.

När sommarens torka var som värst beslutade räddningstjänsten i Ljungby (på förslag
från brandvärnen) att lägga 2 brandmän från varje brandvärn i beredskap. Med facit i
hand vet vi att alla tre brandvärnen också var först på plats på flera skogsbränder. När
skog och mark var knastertorr hade omfattningen blivit mycket större på de extra 15-30
minuter det tog för räddningstjänsten att nå fram. Vi är övertygade om att kostnaden för
den höjda beredskapen betalade sig flera gånger
om. Vi måste ge en eloge till Räddningstjänsten i Ljungby som alltid ser potentialen i de
frivilliga värnen och ständigt vill vara med och utveckla verksamheten, även om det
(hittills) inte finns något avsatt i budgeten. Detta har vi säkerligen till stor del stormen
Gudrun (2005) att tacka. Ljungby kommun fick nämligen mycket positiv
uppmärksamhet för hur den drabbade sattes i centrum och räddningstjänsten fick i
princip fria händer att styra kommunens resurser, dessutom i samverkan med LRF och
andra frivilliga.
Agunnaryds Frivilliga Brandvärn
I Agunnaryds socken finns ca 600 invånare, varav 200 bor i tätorten. Brandvärnet har ca
15- 20 larm om året och verksamhet finansieras genom medlemsavgifter från hushållen
samt sponsring. Föreningen jobbar hela tiden för att utveckla verksamheten och
därigenom ge bästa möjliga förutsättningar till våra brandmän att klara de uppgifter de
ställs inför. Under våren 2018 har brandvärnet därför investerat
ca 500 000 kr i en ny liten och snabbare brandbil som komplement till vår stora släckbil.
Anledningen är att uppdragen till brandvärnet har förändrats, då larmen förutom
bränder numera också omfattar trafikolyckor och akuta sjukvårdslarm i
väntan på ambulans. Vid t.ex. hjärtstopp är en snabb och obruten vårdkedja mycket
viktig och där är brandvärnet bevisligen med och räddar liv. Här är brandvärnets snabba
insats lika viktig som att det finns en akutmottagning i Ljungby (akutmottagningen är en
het fråga för kommunen då verksamheten med jämna mellanrum ifrågasätts från Region
Kronoberg).

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn har en släckbil 267-2510 samt en mindre bil 267-2560.
Därför duger det inte att åka i stor klumpig lastbil ut på småvägarnara när sekunderna
tickar. När vi nu har två bilar är vi i behov av en större brandstation och vi bearbetar
därför kommunen som är vår hyresvärd för att se om vi kan hitta ett sätt att gemensamt
investera i bättre lokaler. Idag har man inte ens rinnande vatten så det går att tvätta sig
efter larm. Den nya brandbilen står dessutom parkerad i ett tält utanför den lilla
brandstationen.
Bolmsö/Tannåker Frivilliga Räddningsvärn och sjöräddningsstation
I Bolmsö och Tannåkers socknar bor ca 600 personer, men mångdubblas sommartid då
trakten har mycket fritidshus och stort friluftsliv kopplat till sjön Bolmen.
Räddningsvärnets
manskap på Bolmsö/Tannåker har idag ett dubbelt uppdrag då man även är en
sjöräddningsstation via Sjöräddningssällskapet. Hittills under 2018 har
Sjöräddningen haft 12 händelser och Räddningsvärnet 16 larm.

Räddningsvärnets 267-2610 är placerad vid sjöräddningsstationen på Bolmsö. Planen är
även at placera en liknande bil i gamla brandstationen i Tannåker.

Sjöräddningen betjänar hela sjön Bolmen (Sveriges 10 största sjö) som går in i tre olika
län och fyra olika kommuner. På Bolmsö håller man just på med att bygga lokalen till
själva sjöräddningsstationen och söker finansiering för att kunna slutföra. Planen är
också att införskaffa ytterligare en liten brandbil för att placera i det gamla brandgaraget
på fastlandet.

Ryssby Frivilliga Brandvärn
I Ryssby socken bor ca 1500 personer, varav hälften bor i tätorten. Brandvärnet drivs av
en ideell förening som till största delen finansieras av medlemsavgifter. Brandvärnet har
idag en släckbil och har ca 12-15 larm om året.

Släckbil 267-2410 från Ryssby Frivilliga Brandvärn.

LRF Skogsbrandvärn i Ljungby
När brandrisken var som allra värst under sommaren 2018 bildades i förebyggande
syfte ett skogsbrandvärn i Ljungby kommun med LRF-medlemmar som bas. Initiativet
kom från kommunens tre ”ordinarie” frivilliga brandvärn (Agunnaryd, Ryssby och
Bolmsö/Tannåker) som ställde frågan till Räddningstjänsten i Ljungby. Räddningschef
Carl Håkansson var direkt mycket positiv, men behövde hjälp med att rodda det hela och
de frivilliga brandvärnen tog ansvaret. Därefter gick det snabbt och kl 09:00 på
morgonen därpå samlades 30 LRF:are på brandstationen för en snabb
introduktion/utbildning. För att underlätta för Räddningstjänsten tar de ordinarie
brandvärnen ansvar och organiserar samt arbetsleder det nybildade skogsbrandvärnet.

Startsträckan är inte lång då LRF:arna redan känner varandra och är vana att arbeta
tillsammans i skog och mark. Kontaktvägar och relationer finns således på plats
omgående. LRF:arna är också vana att anpassa sina arbetsdagar efter ”det som måste
göras”, detta gör att vi via LRF kan frigöra många personer på kort tid.
Skogsbrandvärnet agerar på uppdrag av räddningschefen genom tjänsteplikt men
bygger på frivillighet där alla känner att vi hjälper varandra. Genom att organisera detta
i förebyggande syfte var och är förhoppningen att vi kan hjälpa till innan eventuell brand
eskalerar till katastrofläge.
Den 10 augusti ställdes LRF Skogsbrandvärn inför det första uppdraget vid branden i
Kråkshult i Lidhult. Heltidsstyrkan i Ljungby samt deltidsstyrkan i Lidhult hade båda
varit igång ett helt dygn eftersom ett åskoväder hade startat flera bränder i den extrema
torkan. På eftermiddagen upptäcktes ytterligare en brand i otillgänglig terräng. Vid
17:00 bad räddningsledaren därför om hjälp från LRF. Klockan 18:30 fanns 16
skogsbrandvärnare och 6 traktorer med vattentankar på plats vid brytpunkten i
Kråkshult.

På brytpunkten i Kråkshult samlades LRF Skogsbrandvärn inför insatsen, på plats hade man
även då sex traktorer med vattentankar och arbetsledning av 267-2560 från Agunnaryds
Frivilliga Brandvärn.
Under arbetsledning från Agunnaryds Frivilliga Brandvärn sattes skogsbrandvärnet in.
Insatsen pågick till kvällen därpå och LRF skogsbrandvärn bidrog med 40 personer som
i skift genomförde ca 500 timmars släckningsarbete på ett drygt dygn.
LRF skogsbrandvärn bidrog också med ytterligare 100 h bevakning och eftersläckning
efter avslutad räddningstjänst. Räddningstjänsten i Ljungby och LRF Ljungby
Kommungrupp har redan beslutat att utveckla samarbetet ytterligare.

LRF Skogsbrandvärn under släckningsarbetet vid branden i Kråkshult.

FSFB får med detta info önska sina medlemskårer runt om i landet
ett gott slut och ett gott nytt år

