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Möten och resor

Styrelsen har haft sex möten under året. Vårmötet hölls den 8 mars och höstmötet som var 
planerat till den 22 november sköts upp till den 20 december eftersom kåren just innan mötet 
blev larmad till en sommarstugebrand. 
Vid Finlands svenska brand- och räddningsförbunds vårmöte som hölls i Nagu den 29 maj 
representerades kåren av Edgar Kalm och Göran Johansson. Ålands brand- och 
räddningsförbunds årsmöte hölls 23 april på Högtomt där 7 kårmedlemmar deltog.

Fester och tillställningar

Också i år tog brandkårsdamerna hand om försäljning och dylikt vid Majbrasan på 
valborgsmässoafton. Brandkåristerna ordnade med eldandet av brasan. En bastukväll för 
kårmedlemmarna ordnades vid Arkipelag under vårvintern.

70-års jubileum
Kårens 70-års jubileum firades lördagen den 29 oktober. På dagen hölls öppet hus och på 
kvällen var det fest för kårmedlemmarna, damklubben, förstahjälpgruppen samt övriga 
inbjudna med respektive totalt 50 st. På dagen fick kåren motta 18 uppvaktningar från 
kommunen, landskapet, ÅBF, övriga kårer och andra samarbetspartners. På kvällens fest 
bjöds god mat och dryck, musikmakarna spelade upp till dans och förtjänsttecken och andra 
utmärkelser utdelades.

Hedersmedlemmar & Förtjänsttecken

Jan-Erik Ståhlman och Göran Wilhelmsson har av styrelsen utsätts till hedersmedlemmar i 
Jomala FBK. Den officiella utmärkelsen ägde rum i samband med kårens 70-årsjubileum där 
även förtjänstetecken delades ut. Erik Andersson och Hans Eriksson tilldelades 
förtjänstetecken i guld (för 30 år i kåren). Kristian Aller, Johan Aller och Anders Söderström 
tilldelades förtjänsttecken i brons (för 10 år i kåren). Peter Mattsson, Oskar Söderlund, 
Magnus Liewendahl och Fredrik Sundin tilldelades kårens 5 års nål.   

Understödande medlemmar

Även i år gjordes ett stort medlemsutskick till ca 1200 hushåll och företag i kommunen. 
Medlemsintäkterna blev 937 € fördelat på 74 privatpersoner och fyra företag. I april hölls 
också ett demonstrationstillfälle för de Bilföretag som sponsorerade införskaffningen av 
stödben till trafikolyckor i slutet av år 2004.



Ekonomi 

• Kåren har under året gjort avskrivningar på sammanlagt  14 378,38 €
• Kassa och bank tot.  4 325,47 € 
• Hyresintäkter tot.  5 846,96 €
• Utbildningskostnader tot.  5 994,13 €
• Årets underskott är  10 102,51 €
• Amorteringar  7 197,69 €
• Lån  21 618,83 €

Övrigt hänvisas till bokslutet.

Nyanskaffningar

Under året har kåren gjort en stor uppgradering av rökskyddet. Samtliga fem 
rökdykaraggregat i J11 har bytts ut mot nya i samband med att leverantören presenterade ett 
förmånligt inbyteserbjudande, dessutom har två nya kolfiberluftpaket införskaffats. Också på 
ytlivräddningssidan har det skett ett stort lyft i och med införskaffandet av två av kompletta 
uppsättningar med nödvändig utrustning för ytlivräddare. Alla tre bilar har utrustats med 
underhållsbatteriladdare och en ny kompressor har anskaffats, detta för att garantera 
problemfria starter vid utryckning.    
Kåren har även låtit brodera tröjor till kårmedlemmarna med texten: Jomala FBK.

Övningar

Övningstillfällena har som brukligt varit tisdagskvällar. Totalt har 36 övningar och 2 möten 
genomförts under året. Medlemsantalet har varit 17 man i genomsnitt. Fysisk fostran har 
genomförts 6 gånger med i genomsnitt 10 man per tillfälle.

Samövningar har hållits med: 
Jomala FHJ-grupp.
Lumparlands FBK, trafikolycka.
Storövning i Eckerö, Eckerö Linjens m/s Alandia i Berghamn.
ÅBF vårmanöver i Saltvik.

Kursverksamhet

Under året har kårmedlemmar deltagit i följande kurser från FSB: s utbildningsstege.

Brankårens FHJ 3 deltagare
Kurs i Räddningsarbete 1 deltagare
Rökdykardag (repetitions kurs) 1 deltagare
Rökdykarkurs 2 deltagare
Ytlivräddning 5 deltagare
Kurs i släckningsarbete 1 deltagare



Två kårmedlemmar har varit på kurs i räddning vid trafikolycka, vid svenska 
räddningsverkets skola i Rosersberg. Kåren har också arrangerat en utbildningshelg i tung 
räddning och högenergikrock med utbildare Hasse Svensson från HS Räddningstaktik i 
Sverige.

Larm och utryckningar

Verksamhetsåret har varit lugnare än föregående år. Av kårens utryckningar kan nämnas att 
automatalarm har toppat statistiken. Kårens busterbåt i samarbete med Mariehamns 
Räddningsverk larmades ut till Råttgrund och undsatte 2 personer som kört upp på land med 
båt. Mariehamns Räddningsverks båt Ålmari slapp inte i land på holmen. Kåren har varit 
larmade till 2 st. allvarligare händelser, trafikolycka söder om Lemströms kanal och en 
stugbrand i Vestansunda. Den sistnämnda samma kväll som kårens höstmöte skulle ha 
genomförts. Kåren har larmats till 38 st. olika räddningsuppdrag. Antalet medlemmar har i 
genomsnitt varit 10 man och sammanlagt 336 tim. totalt. Jourhavande befäl har varit fram till 
olycksplatserna 26 gånger under året. Handräckningstjänst åt myndighet genom oljesanering 
på Jomala rakan ca 20 tim. Vid brandbevakning av anrika skeppargården Pellas i Lemland 
natten mellan 25-26 december deltog 6 man från kåren.

Nedan finns kårens alarmstatistik från alarmcentralen. I denna statistik är också 
övningsalarmet till m/s Alandia med som stort alarm i april månad.   
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 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.0 1.9 2.8 3.%

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

        

Övriga uppdrag

Kåren har också detta år varit anlitade av ÅMK för bevakning av rallysprint och street-race. 
Man har varit till ÅCA och Naturbruksskolan och spolat ur vassle- och ensilagesilos. Vid The 
Boppers konserten i Vikingahallen var kåren anlitad för bevakning och i samband med 
Rotarys jubileumsfest på stadshuset var kåren med och bar bord och stolar. Allt detta gav ett 
nätt tillskott i kårens kassa under året.



Rustmästare

I och med att Kim Salomaa slutade vid kommunens tekniska avdelning stod kåren en tid utan 
rustmästare. Under denna tid höll kårens vicerustmästare Calle Valve grejerna i skick. 
Kommunen anställde Christian Mäki som fick överta rustmästarsysslorna och som vi också 
hoppas skall komma med i kårens övriga verksamhet.    

Junioravdelningen

I år har intresset för Juniorverksamheten varit bra. Juniorerna är uppdelade i 2 grupper, yngre 
och äldre. Vid årsskiftet var medlemsantalet 14 varav 4 flickor och 10 pojkar, som aktivt var 
med och övade. Avdelningen har övning varje vecka med varannan gång äldre respektive 
yngre gruppen. Vi har övat på det mesta inom brandverksamhet såsom grundklarering, 
stegklättring, livräddning, lätt rökdykning och även 1:a hjälp. 

Den 13 maj hade vi ett miniläger i samarbete med Strandnäs FBK då 13 stycken engagerade 
juniorer var med och hade läger aktiviteter med övernattning och nattlarm. Den 30 maj hade 
vi även äran att ordna ÅBF: s gemensamma avslutning för alla ÅBF: s juniorer på sandplan 
vid Vikingaåsens skola. Den 2-8 juli for vi på sommarläger till Lappvik tillsammans med 
ÅBF: s juniorer och hade ett fantastiskt läger med massor av utbildning och soltimmar. 
Tävlingar, stafetter och annat skoj gjorde detta till ett heltrevligt läger. Vid helglägret 30 sept-
2 okt på Högtomt i Saltvik deltog 12 juniorer med 3 ledare. Under lägret genomfördes ÅBF: s 
slang och pytssprute stafett, där 3 av 4 deltagande Jomala lag tog pris. I augusti slutade 
sommaruppehållet och övningarna började igen.
Under våren införskaffades T-skjortor till juniorerna för att användas under läger och träffar

Juniorledare under året har varit: Victor Karlsson, Agneta Finneman, Johannes Boström, 
Lucas Ståhlman, Robert Nyholm, Calle Valve, Peter Mattson och Guy Salomaa. 

Slutligen vill vi från junioravdelningen tacka alla kårmedlemmar, föräldrar och andra berörda 
personer som har hjälpt oss att utföra ännu ett lyckat juniorövningsår.



Tack

Styrelsen och den operativa ledningen riktar härmed ett stort tack till ALLA kårmedlemmar, 
juniorledare, brandkårsdamer, brandchefer och övriga samarbetspartners som på ett eller 
annat sätt arbetat för att kåren skall kunna fullfölja sitt åtagande gentemot Jomala kommun, 
att ge invånarna bästa möjliga hjälp när olyckan är framme.

_______________ _______________ _______________  
Edgar Kalm Oscar Strand Johan Aller
Ordförande sekreterare vice ordförande

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

_______________ _______________ _______________
Calle Valve Ralf Manelius Victor Karlsson
ledamot Kårchef Juniorledare
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