
JFBK –årsberättelse 2004

Möten och resor

• Styrelsen har haft fem möten under året. Vårmötet hölls den 6 april och höstmötet 

den 16 november.

• Vid FSB:s vårmöte som hölls i Borgå den 15 maj representerades kåren av Edgar 

Kalm och Johan Aller, som även fått i uppdrag att studera Borgås nya brandstation.

• ÅBF:s vårmöte och vårmanöver hölls 24 april. Ett tiotal kårmedlemmar deltog.

• Vid kommunfullmäktiges möte den 25 maj, där ny brandstation diskuterades, deltog 

22 kårmedlemmar på åhörarplats.

Övrigt

Brandskolning
Kåren har deltagit under en temadag på Södersunda skola. Där både teoretisk och praktisk 
brandkunskap lärdes ut till skoleleverna.

Understödande medlemmar
Även i år gjordes ett stort medlemsutskick till ca 1000 hushåll och företag i kommunen. 
Medlemsintäkterna blev 1090 € fördelat på 56 privatpersoner och åtta företag. 

Nyanskaffningar
Till de större anskaffningarna under året kan räknas en bärbar dator med tillhörande 
laserskrivare, rökgasfläkt med lättskumstillsats och stödben för stabilisering av fordon vid 
trafikolyckor. De bärbara virve-radioapparaterna har också bytts ut mot nya av en mindre och 
smidigare modell.  

Medlemsregister
Ett nytt medlemsregister har tagits i bruk under året. Registret är utarbetat av Jerry 
Wilhelmsson i programmet Microsoft Access.

Reklamplats
Kåren har tecknat ett treårigt reklamavtal med Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. Avtalet 
gäller reklam placerad ovanför skåpen på J15.

Tidningsskriverier
I samband med kommunfullmäktiges beslut angående ny brandstation förekom skriverier i 
lokaltidningarna, i form av dels en insändare av kommunpolitiker Birgitta Sirén samt en 
ledare av chefsredaktör Nina Fellman, som båda på ett oseriöst och okunnigt sätt nervärderade 
den frivilliga verksamhet som kåren bedriver. Ordförande Edgar Kalm bemötte kritiken.



Handräckningsuppdrag
Kåren har under året varit anlitade av ÅMK för bevakning av parkrally och street race samt av 
Kraftnät Åland för ett omfattande pumpningsjobb vid bygget av den nya 
gasturbinanläggningen i Tingsbacka. Detta gav ett nätt tillskott i kassan.

Brandchef
Under året gick Södra Ålands brandchef, sedan många år tillbaka, Göran Wilhelmsson i 
pension. Turerna var många innan Jomala kommun, som huvudman för branddistriktet, gick 
in för att Lennart Johansson skall anställas från början av år 2005.  
    

Fester och tillställningar

Som traditionen bjuder tog brandkårsdamerna hand om försäljning och dylikt vid majbrasan 
på valborgsmässoafton. Brandkåristerna ordnade med eldandet av brasan. Tillställningen blev 
som vanligt en lyckad och mycket omtyckt familjefest.

Festkommittén ordnade en mycket uppskattad kårfest den 29 oktober.

Kåren hade också i år öppet hus i samband med ljusfesten vid medeltidsmuseet.

Ekonomi

Under året har det inte gjorts några exceptionellt stora investeringar, det har till exempel inte 
införskaffats en enda brandbil. Trots detta är årets resultat negativt vilket beror på att det 
under året har gjorts stora avskrivningar.   

• Kåren har under året gjort avskrivningar på sammanlagt 17 362,68 €
• Kassa och bank tot. 6 998,45 € 
• Hyresintäkter tot. 6 293,96 €
• Utbildningskostnader tot. 5142,43 €
• Årets underskott är  10 845,10 €
• Amorteringar 6 916,20 €
• Lån 28 816,52 €

Utöver amorteringsplanen har amorterats 42 826 € som erhölls i bidrag från 
brandskyddsfonden. 

Övrigt hänvisas till bokslutet.

Tack

Styrelsen vill härmed rikta ett stort tack till ALLA kårmedlemmar, befäl, 
juniorledare, brandkårsdamer och andra som på ett eller annat sätt hjälpt styrelsen i 
arbetet att upprätthålla avtalet med Jomala kommun, för att kunna ge invånarna bästa 
möjliga hjälp när olyckan är framme.



Operativa avdelningen

Kursverksamhet
Under året har kårens medlemmar deltagit i följande kurser:

• Kurs i räddningsarbete, 5 deltagare
• Kurs i släckningsarbete 2 deltagare
• Kurs för enhetschefer 2 deltagare
• Resa till mässan skydd 2004 12 deltagare
• Kurs för syredelegering 6 deltagare

Övningar
Övningskväll har som vanligt varit tisdag. Totalt har 41 stycken övningar genomförts, där i 
medeltal 15 man varit närvarande. På övningslistan finns 40 namn varav fem är kvinnor. 
Samövningar har hållits med förstahjälpgruppen och med Strandnäs FBK. Studiebesök har 
ordnats till nyrenoverade Kyrkby högstadieskola och Vikingahallen samt till kommunens nya 
daghem i Kalmarnäs. Genomgång av tunga fordon har hållits vid Transmar av verkmästare 
Norrdal. Två större rökdykningsövningar har kunnat hållas i samband med att kåren haft 
möjlighet att elda ner två gamla hus, gamla skyttepaviljongen vid travbanan och pensionat 
Nord i Möckelö som brändes ner i en samövning med Strandnäs FBK. En livräddningsövning 
hölls vid sjösäkerhetscentret. Dessutom har olika klareringsövningar hållits, allt för att 
upprätthålla god standard vid larm. Första övningskvällen varje månad har från och med 
hösten reserverats för fysisk fostran, där har volley boll, innebandy och boxercise stått på 
programmet. Varannan övningskväll har damerna ordnat med kaffe och tilltugg.        

Utryckningar
Kåren har haft 69 utryckningar under året och medlemsantalet har varit gott, i genomsnitt 16 
man per larm. Trafikolyckor och automatiska brandalarm toppar årets larmsatistik. Kåren har 
varit larmad till tre allvarligare händelser, klämolycka vid ombyggnaden av Kantarellen, 
trafikolycka i Lemland, Knutsboda och husbrand på Apalnäs udden. Övrigt kan nämnas 
djurlivräddning (älg) i Gottbysund och personlivräddning från klipphylla vid Yttre pungön 
som genomfördes i gott samarbete med sjöräddningen och jourhavande befäl.



Statistik för Jomala FBK
Nedan presenteras kårens larmstatistik för året från alarmcentralen. Antalet alarm är två 
mindre än de 69 utryckningar som nämndes ovan. De som saknas här nedan är en 
djurlivräddning som kåren blev kallad till via telefon en övningskväll samt en trafikolycka 
som kåren blev omdirigerad till under redan pågående utryckning.
  
ALARM PER MÅNAD
 P.SÖK BRAND

litet
BRAND
grund

BRAND
stort

AUT
litet

AUT
grund

AUT
stort

Räddning
fastklämd

Räddning
assistans

Dykar
alarm Övrigt Totalt

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.0 1.9 2.8 3.%

JANUARI - 2 - 1 2 - - 1 - - - 6
FEBRUARI - - 2 - 4 - - 1 - - - 7
MARS - 2 1 - 3 - - - - - - 6
APRIL - 4 1 - 3 - - - - - - 8
MAJ - 2 1 - - - - - - - - 3
JUNI - - - - 3 - - - - - - 3
JULI - 2 2 - 2 - - 1 - - - 7
AUGUSTI 2 1 - - 2 - - 2 - - - 7
SEPTEMBER - - 1 - 5 - - 1 - - - 7
OKTOBER 2 - 1 - 1 - - 1 - - - 5
NOVEMBER 1 2 - - 1 - - - - - - 4
DECEMBER 1 - - - 1 - - - 2 - - 4

TOTALT: 67 

ORSAKER TILL ALARMERNA

12 Brand i byggnad 
4 Brand i fordon 
5 Brand i mark/skog 
3 Annan brand 
0 Explosion 
0 Livräddning 
1 Djurlivräddning 
0 Farligt gods 
8 Trafikolycka 
2 Olycka orsakad av naturfenomen 
0 Restvärde 
3 Annat räddningsuppdrag 
0 Handräckning 
0 Myndighetshandräckning 
24 Kontrolluppdrag 

Tack

Operativa ledningen vill härmed tacka brandchefer, manskap, kårens styrelse och alla berörda 
parter under verksamhetsår 2004.



Junioreravdelningen

I år har intresset för Juniorverksamheten var lite varierande. Juniorerna är uppdelade i 2 
grupper med lite slumpvis fördelning. Medlemsantalet vid årsskiftet 04-05 var 17 varav 4 
flickor och 13 pojkar aktivt med och övade. Avdelningen har haft övning varje vecka med 
grupperna turvis varannan vecka. Juniorerna har fått öva på slanghantering, klättring, 
livräddning, kall rökdykning, 1:a hjälp + mycket annat skoj. Vi har även fått ett tält donerat av 
engagerade föräldrar att använda på läger.

I maj stod bl.a. studiebesök på sjöräddningen och rökdykning i MRV:s rävburar på 
övningslistan. Den 14-15 maj ordnades ett miniläger i samarbete med Strandnäs FBK då 
juniorerna fick pröva på trafikolycka och flygplansbrand med mera. C:a 10 Juniorer deltog i 
lägret.
Den 13-18 juni ordnades ett FSB läger i Eckerö Skag, med stort intresse. 18 Juniorer deltog 
och tältade där närmare en vecka. Andra aktiviteter är säsongsavslutningen vid Puttes 
Camping i Bomarsund med livliga och glada lekar med korvgrillning som avslut. Också 
luciatåget med kyrkans traktor som förtåg och två släp pyntade med belysning och musik som 
sent kommer att glömmas.  

Juniorledare under året har varit: Lucas Ståhlman, Johannes Boström, Agneta Finneman, 
Victor Karlsson, Martin Fällman, Robert Nyholm, Calle Valve, Emilia Sundblom, Alexandra 
Eriksson och Oscar Strand. Janina Sjöblom, Peter Mattson och Fredrik Sundin har fungerat 
som hjälpledare under året.

Slutligen vill vi från Junioravdelningen tacka alla kårmedlemmar, föräldrar och andra som 
under årets lopp har hjälpt till att få juniorverksamheten att fungera.

_______________ _______________ _______________ __________
Edgar Kalm Oscar Strand Johan Aller Calle Valve
Ordförande sekreterare vice ordförande ledamot

_______________ _______________ _______________
Mikael Ahlqvist Agneta Finneman Christian Henriksson
ledamot ledamot ledamot

_______________ _______________
Ralf Manelius Victor Karlsson
Kårchef Juniorledare
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