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INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN 

Å nu e det vinter…. 
 

02-2022 

Ålands Brand– och Räddningsförbund 

MEDLEMSINFO 

 
Snön har fallit i drivor de senaste dygnen. Ute knarrar det under skosulorna och våra ryggar 
värker efter all snöskottning. Men nog är det väl ganska trevligt med snö detta till trots — i 
alla fall jag drömmer om en vit jul! 
 
Som en liten julklapp i förskott kommer här ÅBRF:s Medlemsinfo. Förutom sedvanliga  
rapporter om ungdoms– och utbildningsverksamheten från Simon och mig finns här ett  
inspirerande reportage där Vårdö FBK berättar hur de lyckas med sin fysträning. Kanske 
kan de vara inspiration även för andra kårer?  
I november hade vi besök av SPEK från fastlandet, och om det besöket berättar vi mer i 
Medlemsinfot. Simon har också skrivit en artikel om höstens lokalläger för ungdomar. 
 
Jag önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 
 
Tove 

Lokalläger på Hammarbo 
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Senaste nytt från ungdomssektionen  

 

Hej! 

 
Sen senaste medlemsinfo har det hänt massor på ungdomssidan. Vi har bland 
annat ordnat en gemensam våravslutning med över 110 deltagare, ordnat ett 
väldigt lyckat lokalläger i september samt bjudit ungdomsledarna på en middag 
och haft en ungdomsledarträff under hösten också.  
 
Tävlingsveckoslutet i Godby som FSBR hade planerat att hålla flyttades till 
Västra Nyland med kort varsel där de skyllde på att det var svårt att få plats på 
färjorna.  
 
En gemensam glöggkväll ordnades som avslutning på denna hösttermin i Eck-
erö den 14 december.  
 
Under nästa år så har jag och Gustaf också planerat in att besöka en ungdoms-
övning i alla brandkårer som har en aktiv ungdomsavdelning eftersom vi inte 
kunde göra det i år. 

I övrigt kommer vi fortsätta med våra 
återkommande evenemang men även hitta 
på nya roligheter. Vi kommer bland annat 
att ha fokus på att få med oss flera brand-
kårer på våra evenemang så att det inte 
bara är brandkårerna från södra Åland som 
är med. Vi kommer också lägga fokus på 
att få till en övningsbank med tips på öv-
ningar som man vill dela med sig av till 
andra brandkårer.  
Jag vill också passa på att slå ett slag för 
vår Facebook grupp: ÅBRF-ungdomsledare 
där jag lägger ut all information som rör 
ungdomsbrandkårerna på Åland samt inom 
FSBR.  

Har du någonting med ungdomsavdelningen i din kår att göra, tveka inte att gå 
med i den för att inte missa alla roliga evenemang vi ordnar. 
 
Tveka inte att höra av er ifall ni tänker ordna arrangemang som ni tycker att vi 
från ÅBRF borde besöka. Det kan vara allt från samövningar mellan kårer, mini-
läger, uppvisningar osv. Ni når mig på simon.soderlund@brandkar.ax eller  
ungdom@brandkar.ax. 
 
 

Tack för mig!  

Med vänlig hälsning 

 
 
Simon Söderlund 
 
 

 
 
 

Jag vill också passa på 
att slå ett slag för vår 
Facebookgrupp: ÅBRF-
ungdomsledare. Har 
du någonting med 
ungdomsavdelningen i 
din kår att göra, tveka 
inte att gå med i den! 

mailto:simon.soderlund@brandkar.ax
mailto:ungdom@brandkar.ax
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Lokalläger på Hammarbo 

 
Sista veckoslutet i september var det dags för årets höjdpunkt inom ungdomsverk-
samheten, lokallägret. Detta år hölls lägret på Hammarbo i Hammarland. Totalt ca 
45 ungdomar och 20 ledare från Eckerö FBK, Hammarlands FBK, Jomala FBK, 
Strandnäs FBK och Lemlands FBK deltog.  
 
Deltagarna anlände till Hammarbo på fredag kvällen och direkt var det dags för de 
att lära känna varandra med olika sammarbetslekar som Henrika Österlund drog. 
Det märktes direkt på stämningen att alla deltagare var förväntansfulla när vi kunde 
ordna det första lägret sedan 2019.  

 
När lekarna var färdiga var det dags för deltagarna att packa upp sin utrustning och 
fixa en sovplats åt sig och de som skulle delta i lägerbrandkåren kördes till Ham-
marlands branddepå. Alla deltagare sov på luftmadrass och sovsäck i en stor sal 
medan ledarna var lite utspridda runt om i lokalen. När det var gjort serverades det 
varma mackor och som vanligt på alla läger serverades det söta lägerteet. 

 
På lördagen var det dags för lite utbildning. Alla 
deltagare som var kvar på Hammarbo delades 
in i 4 olika grupper där det blev 4 olika station-
er, bland annat taljor och knopar, motorspruta, 
första hjälpen och radiokommunikation. Grup-
perna körde 2 stationer före lunch och 2 station-
er efter lunch. När utbildningen var klar hade 
ungdomarna ca 2 timmar fritid där de måste 
vara utomhus första timmen och sedan fick de 
komma in om de ville.  
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Lokalläger på Hammarbo, fortsättning 
 
På kvällen ordnade Ella Hilander från Eckerö FBK en brandkårsvariant av det popu-
lära tv-programmet Bäst i test, som visade sig bli väldigt populärt bland ungdomar-
na.  
Kvällen avslutades med korvgrillning till kvällsmål. 
 
Förmiddagen på söndagen ägnades åt att städa hela Hammarbo och området kring 
lokalen. Därefter var det dags för den traditionsenliga ÅM i slang- och pyts-
sprutestafetten. Ungdomarna delades in i unga klassen under 14 år och äldre klas-
sen över 14 år. Det blev även spontant en vuxenklass med ledare från de olika 
brandkårerna. Totalt deltog 16 st 3-mannalag. Yngsta klassen vanns av Eckerö FBK, 
äldre klassen vanns av Strandnäs FBK och vuxna klassen vanns även den av Eckerö 
FBK. 
 
Lägerbrandkåren då? Den bestod av de 12 äldsta ungdomarna och under sen fre-
dagkväll till söndag morgon fick de åka på olika larm runt om i Hammarland. Allt 
ifrån att ta ner en boll ur ett träd, till träd över väg, till trafikolyckor, till byggnads-
brand hanns med. Sista larmet brukar vara lite mer omfattande och i år blev det en 
byggnadsbrand där de var ett gäng fulla vuxna som hade festat rejält och tänt eld 
på huset de bodde i och de spelade aggressiva mot ungdomarna där det slutade 
med att de fick mer fokus än själva branden.  
 
Otroligt roligt att vara igång med full verksamhet igen på ungdomssidan efter 2 år 
tidigare med minimal verksamhet. Förberedelserna för nästa års läger är i fullgång 
och planen är att det ska bestämmas i början av nästa år var det ska ordnas.  
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ÅBRF har som mål att varje år erbjuda möjligheten att gå kurs i släckningsarbete, 
räddningsarbete, brandkårens första hjälp, ytlivräddning och rökdykning.  
 
Under hösten har flera kurser varit på tapeten. Kurs i Släckningsarbete har hål-
lits. Den avslutades den 8 december och 15 frivilliga brandkårister deltog i kursen. 
 
I slutet av november var refreshkurs i rökdykning planerad och erbjuden till kå-
rerna. Det är en kurs som speciellt efterfrågats 
bland våra kårer, men vi fick inte uppslutning till 
kursen och den ställdes därför in.  
Här behöver jag ta reda på vad som är orsaken till 
att anmälningarna uteblev, så vi vet om vi skall för-
söka arrangera kursen  på nytt eller om det trots 
allt inte finns underlag för den. Kursens upplägg var 
komprimerat men innehöll ändå en varm övning. 
Det borde därför inte ha varit kurslängden som 
satte käppar i hjulen. De fyskrav som ställdes var 
desamma som rökdykaren skall upprätthålla i den 
egna kåren, så inte heller det borde därför ha varit ett bekymmer. 
 
Lite inspiration gällande fyskrav och hur man upprätthåller dem hittar ni för övrigt i 
nästa artikel, där Vårdö FBK berättar hur de gått tillväga. 
 
Brandkårens första hjälp var planerad att hållas i november. Att få datumen för 
en kurs att falla på plats är dock inte alltid det enklaste. Vi lyckades inte denna gång 
och den kommer därför istället att hållas på det nya året. 
 
 
Vårens verksamhet 
 
Inför våren har vi således flera kurser än vanligt som kommer att erbjudas förutsatt 
att pusselbitarna faller på plats.  
 
Grundkurs i rökdykning, brandkårens första hjälp och kurs i räddningsarbete är på 
kommande. Jag jobbar också  sedan en tid tillbaka för att kunna få till stånd kurs i 
hög höjd, denna hölls senast 2012. Kurs i ytlivräddning alternativt refreshkurs i yt-
livräddning kommer att bjudas ut. 
ÅBRF kommer även, i samarbete med SPEK, att erbjuda möjlighet till kurs i 72 tim-
mar. Målet är att deltagarna efter kursen själva kan fungera som kursdragare. 
 
 
Kurserna genomförs förutsatt att tillräckligt många anmäler sig.  
Undantagsvis kan situationen vara den att kursen hålls med färre deltagare som 
istället betalar en högre deltagaravgift. Kontakt med kårerna tas i dessa lägen, och 
beroende på deras önskan håller vi kursen eller skjuter upp den. 
 
Ni är alltid välkomna att kontakta mig med önskemål och input! Min e-post är  
info@brandkar.ax och mitt telefonnummer 040-7615878. 
 
 
Hälsningar från 
 
Tove  

 
 

 

Aktuellt på utbildningsfronten 
 

Ni är alltid väl-
komna att kon-
takta mig med 
önskemål och  

input! 
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Hur kom Vårdö FBK igång med  

fysträning?  
 

 
 
En idé kläcktes i styrelsen för två och ett halvt år sedan; vi borde fysträna, vi borde 
få fler rökdykare. De två sistnämnda går till viss del hand i hand.  
 
Sagt och gjort- en styrelsemedlem hade tränat med PT Hanna på gruppträning och 
var nöjd. Så, vi kontaktade henne, Hanna sa ja och sen körde vi.  
 
Hanna visste sin sak och begrundade rökdykaranvisningarna. Med det som underlag 
satte hon ihop träningspass som tränade samma muskelgrupper- men med en upp-
sjö olika träningar. 
 
I början av terminen gjorde vi ett test, i slutet samma test. Den fysiska utveckling-
en var tydlig, känslorna i de egna kropparna bättre, och dessutom hade vi fantas-
tiskt roligt tillika som vi pressade ut de sista krafterna ur musklerna. Vi blev fast.  
 
Hanna startade eget och behövde av förståeliga skäl höja priset. Vi körde vidare 
men insåg för ett år sedan att 
vi behövde se över prisbilden 
som helhet. 
Hanna var tillmötesgående 
och förstående. Hon gav oss 
olika prisförslag:  
1. Träna i godby. 2. Träna alla 
veckor hemma. 3. Träna 
varannan vecka hemma. 4. 
Träna varannan vecka 
hemma, varannan i Godby. 
Förslag nummer ett och fyra 
blev strukna... vi ville inte 
lämna paradisön. 2. Priset 
blev ett hinder. 3. Det lät in-
tressant.... 
 
En i styrelsen berättade att 
frun var utbildad gruppträ-
ningsinstruktör- kanske ville 
hon hålla de andra veckorna?! 
 
 
 



 

Sida 7 

Hur kom Vårdö FBK igång med fysträning, fortsättning:  
 
 
På den vägen blev det- frun blev glad och strålar över att få hålla gruppträning 
igen.  Prislappen gick ner och vi kombinerar nu två tränare som kör varannan vecka 
var vilket. Ena veckan är det mer fokus på styrka och hög puls, andra veckan mer 
fokus på kroppskontroll, smidighet och stabilitet. 
Så viktiga komponenter allihop för att behålla friska brandkårister som skall orka 
både fysiskt och mentalt.  

 
Rent praktiskt går det till på följande 
sätt. Vi tränar i skolans gymnastiksal. 
Tack vare en kommun som är generös 
mot kommunens föreningar är det kost-
nadsfritt. 
Varje vecka får brandkåristerna förtur till 
träningsplatserna och helgen före trä-
ning annonserar vi ut de kvarstående 
platserna i en facebookgrupp för kom-
munens invånare. 
 
Intresset från invånarna har ökat suc-
cessivt och den bästa närvaron har vår 
äldsta deltagare, vilket även är en utom-
stående person. En förebild! 
Är man med i brandkåren kostnadar ett 
tillfälle endast 5 euro, för utomstående 
kostar det 8 euro. 

Träningen har kostat oss en slant, vilken 
varierat beroende på antal deltagare per 
termin, men det är den definitivt värd. Vi 
anser att resultatet gynnar såväl brand-
kåren som brandkåristen själv! 

Fanny Sjögren 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Möjlighet att göra Uleåborgstestet i Jomala! 

  
Jomala FBK välkomnar brandkårister från andra kårer att komma och göra  
Uleåborgstestet hos dem. Banan byggs upp flera gånger per år, och det ger 
också möjligheten att få göra testet tillsammans med andra om man vill det. 
 
Kontakta JFBK och hör när de nästa gång har banan iordningställd om ni vill 
göra testet hos dem!  
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SPEK:s kampanjteam besökte Åland 

 
 
I början av november fick ÅBRF besök av SPEK:s kampanjteam. Under vistelsen be-
sökte de förutom oss även MRV och RÅL. På önskelistan fanns ett besök till en av de 
kårer som deltog i ”En dag på brandstationen”, och därför styrde vi en eftermiddag 
kosan till Eckerö FBK där vi blev guidade av John Hilander. På vägen tillbaka till  
Mariehamn besökte vi även vårt Brandkårsmuseum. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SPEK:s kampanjteam består av 
fyra personer.  
De jobbar dels med brandsäker-
hetsveckan, där ”En dag på 
brandstationen” är det mest 
kända inslaget. Veckan går årli-
gen av stapeln i månadsskiftet 
november-december. Man har 
funderat på om tidpunkten är 
optimal, och tankar på att flytta 
den till sensommaren har förts 
fram.  

Från åländskt håll gav vi in-
puten att nuvarande tidpunkt är 
bra: Det är lågsäsong i övrigt 
och därför bra att något händer. 
På sensommaren är den 
åländska publiken dels ganska mättad efter sommarens alla program, och därtill har 
vi i början av september vårt eget evenemang ”Blåljusdagen”.  

Besök till  
Eckerö FBK 

Fortsättning på nästa sida 
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Vad är SPEK?  
SPEK (Räddningsbranschens Centralorganisation) är en riksomfattande expert-
organisation inom beredskap, förebyggande av olyckor och räddningsbranschen 
vars organisationsspråk är finska. Organisationen finansieras av bland annat  
Brandskyddsfonden, STEA och Studiecentralen Sivis. De har även några anställda 
som kan betjäna på svenska. SPEK upprätthåller registerprogrammet HAKA för 
brandkårernas verksamhet. 
 
Finland Svenska Brand- och Räddningsförbund är medlem i SPEK och har en plats i 
dess förbundsmöte. 

 

SPEK:s kampanjteam besökte Åland, forts... 
 

 
Den andra stora kampanj teamet drar är ”Nou Hätä (”ingen panik”) – kampanjen. 
Den riktar sig till landets högstadieelever. Skolorna bjuds in att delta, och när de 
anmält sig informerar SPEK berörda räddningsmyndigheter att skolan i deras distrikt 
är med. I den deltagande skolan ges säkerhetsundervisning i en eller flera lektioner. 
Läraren kan själv undervisa med hjälp av undervisningsmaterial som finns på kam-
panjens webbplats eller be räddningsmyndigheten besöka skolan. 
 
ÅBRF förde fram vikten av att få ett svenskt namn på kampanjen. På Åland är ris-
ken stor att det finska namnet signalerar att den inte berör oss.  
 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att SPEK:s besök till Åland var lyckat och att 
vi lärde oss en hel del om varandra.  
ÅBRF hoppas kunna göra en svarsvisit under inkommande år. 
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Kalender 
April     Förbundets vårmöte, Jomala   

Maj     Talka på brandkårsmuseet 

27-28 maj   FSBR:s kongress och vårmöte i Åbo 
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 Nytt från FSBR 

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund höll höstmöte och studiedagar i  
Mariehamn 19-20 november på Sjöfartsmuseet. Det var ett 60 tal brandkårister från 
de svenska bygderna i Finland som samlades. Vid höstmötet är det valen som är den 
stora grejen. Anders Norrback återvaldes som ordförande, ordförande väljs för ett år 
i sänder. Torbjörn Lindström återvaldes som sakkunnig på brand- och räddning,  
Maria Salmi återvaldes som sakkunnig på damverksamhet. Från MNB återvaldes 
Bernt Dahl, från VNB Kjell Flythström. Från Åbolands Brandkårdsförbund valdes  
Camilla Rautanen som ny. Medlemmarna i styrelsen väljs för 2 år. 
 

På studiedagarna fanns intressanta föreläsningar: 
- Karl Nordlund och Lennart Johansson berättade om räddningsväsendet på Åland 
- Torbjörn Lindström berättade om arbetet med att samordna räddningsväsendet 
med välfärdsområdena. 
- Anders Ehrnsten berättade om kurserna och vad som är på gång med dem. 
- Sabina Holopainen berättade om storlägret Eldis samt framförde tankar och fråge-
ställningar om framtiden. 
- Emma Schols berättade gripande om sin kamp för att rädda sina 6 barn ur sitt brin-
nande hem och kampen att komma tillbaka efter 93% brännskador. 
 

Dag 2 hölls workshop där deltagarna fick framföra sina tankar om hur förbundets 
verksamhet skall ordnas i framtiden och då i synnerhet ungdomsverksamheten. Sty-
relsen har nu i uppdrag att behandla de inkomna förslagen och se vad som kan bära 
framåt. 
 

FSBR kommer att anhålla om EU-pengar för att ordna C-kortsutbildning för brand-
kårister. Tanken är att förbundet ordnar teori medan en bilskola sköter om köröv-
ningarna. I ett sådant arrangemang är det viktigt att man även får ut detta i region-
erna. 
 

Den ekonomiska prognosen för förbundet år 2022 visar på ett litet överskott per 31 
oktober men 2 månader kvar så det finns osäkerhet i det.  

 
Jan Lindgrén, viceordförande i FSBR styrelse  

 c/o Tove Jansson 
Södragatan 22 A 
AX—22100 MARIEHAMN 

ÅLANDS BRAND– OCH 
RÄDDNINGSFÖRBUND 

Det var det 

Hör gärna av er med  
feedback & önskemål om 
reportage. 
Jag tar även gärna emot 
material från er till nästa 
Medlemsinfo. Vi hörs! 


