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Möten    och    resor 
 
Styrelsen för Jomala FBK har samlats till hela åtta möten under det gångna året där totalt 105 
paragrafer har avhandlats. Kårens vårmöte hölls den 21 mars och höstmöte den 14 november. 
Finlands svenska brand- och räddningsförbunds kongress och vårmöte hölls i år i Mariehamn 
och där var kåren flitigt representerad både vid dags och kvällsaktiviteterna. Vid Ålands 
brand- och räddningsförbunds årsmöte i Hammarland deltog nio kårmedlemmar. 
 
 

Brandstation och radhus 
 
Under året har mycket energi lagts på planeringen av den nya brandstationen och de radhus 
för brandkårister som kåren önskar bygga intill.  Byggnadskommittén, i vilken kåren 
representeras av Edgar Kalm och Johan Aller, har under året träffats ett flertal gånger. Johan 
har även lagt ner mycket jobb på att ta fram ritningar till den nya stationen. Styrelsen har 
under året förhandlat med kommunen om olika alternativ för att ekonomiskt kunna 
förverkliga radhusplanerna. 
 
 

Hemsida 
 
Under året har kårens hemsida lagts ut under ÅBF´s Internetportal, adressen till hemsidan är 
www.brandkar.ax/jfbk.  Arbetet med igångsättningen av sidan har letts av Agneta 
Finneman med hjälp av flera andra kårmedlemmar. På sidan presenteras kårens verksamhet 
och utrustning, det finns en aktivitetskalender där medlemmarna kan se vad som är på gång 
inom kåren och i förbundet. Kårens senaste alarm finns presenterade och i en redan flitigt 
använd gästbok kan de mest skilda ämnen debatteras och kommenteras.  
 
 

Fester    och    tillställningar    
 
År 2006 har i Jomala FBK gått mest i arbetets tecken, och de få tillställningar som arrangerats 
har tyvärr gett en besk eftersmak. I mars ordnades en fredsbrasa vid Narmo berget i samarbete 
med kulturnämnden. Evenemanget som var dåligt besökt slutade olyckligtvis med att några 
deltagare brännskadades efter att tändningsförsöken resulterade i en explosionsartad 
antändning.  
Kårens traditionella Majbrasa arrangerades år 2006 troligen för sista gången. Detta eftersom 
arbetsbördan med brasan blivit för stor. 
 
 



Understödande medlemmar 
 
Även detta år har ett medlemsutskick gjorts för att locka understödande medlemmar. Denna 
gång valdes att göra ett riktat medlemsutskick till de senaste årens understödande medlemmar, 
detta resulterade i ett rekordstort medlemsantal. Medlemsintäkterna blev 1580 € fördelat på 90 
privatpersoner och 7 företag (år 2005, 937 € fördelat på 74privatpersoner och 4 företag). Värt 
att notera är att nästan fem procent av kommunens totala befolkning över 10 år är medlemmar 
i Jomala FBK! 
 
 

Ekonomi  
 
Årets resultat är ett överskott på 8964.79 €. Detta är ett resultat av de extra intäkterna 
i form av delfinansiering och bidrag i samband med inskaffandet av luft kuddarna för 
tungräddning (se nyanskaffningar). Resultatet balanseras mot tidigare års underskott. 
 
Övrigt hänvisas till bokslutet. 
 
 

Nyanskaffningar 
 
Jomala FBK har, i samarbete med Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag och med stöd från 
brandskyddsfonden, gjort en stor satsning på luftkuddar för räddning vid olyckor med tunga 
fordon. Kåren har införskaffat två stora och en mindre, kilformad luftkudde av lågtryckstyp 
för att kunna ta löss personer som blivit fastklämda under exempelvis en buss som vält.  
 
Juniorerna har fått 6 kompletta nya dräkter och till seniorerna har köpts arbetshalare med eget 
namn och kårens logo.   
 
Fritidskassan har köpt tillbaka kårens gamla Willys Jeep från Eckerö. Tanken är att kårens 
Old boys skall renovera bilen. Från fritidskassan har även köpts vintermössor till 
kårmedlemmarna med texten: Jomala FBK. 
 

 

Övningar 
 
Övningstillfällena har som brukligt varit tisdagskvällar. Totalt har 38 övningar och 2 möten 
genomförts under året. Medlemsantalet har varit 16 man i genomsnitt. Fysisk fostran har 
genomförts 6 gånger. Kåren har haft möjlighet att öva rökdykning i två byggnader, en 
bagarstuga i Önningeby och en stuga i Sviby som eldades upp.  
 
Samövningar har hållits med:  

Lemlands FBK, trafikolycka 
Finströms FBK, genomgång av Kraftnät Ålands gasturbinanläggning 
ÅBF vårmanöver i Hammarland 

 
 



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

 
Rökdykarkurs   2 deltagare 
Ytlivräddning   2 deltagare 
Skumkurs   3 deltagare 
Brandkåren förstahjälp  2 deltagare 

 
 

Larm och utryckningar 
 
Av de 50 olika räddningsuppdrag som kåren har larmats till toppar automatalarmen åter 
statistiken (21 st.). Antalet medlemmar har i genomsnitt varit 8,5 man och sammanlagt cirka 
390 timmar har totalt lagts ner på utryckningar. Jourhavande befäl har varit fram till 
olycksplatserna 31 gånger. Av de allvarligare uppdragen kan nämnas losstagning av en äldre 
man som klämts ihjäl under hjulet till en fullastad traktorsläpvagn 24 maj och ett nästan 
färdigbyggt bostadshus på Järsö som totalförstördes av en brand 1 september. 
 
 
Kårens alarmstatistik från alarmcentralen.  

  P.SÖK 
BRAND 
litet 

BRAND 
grund 

BRAND 
stort 

AUT 
litet 

AUT 
grund 

AUT 
stort 

Räddning 
fastklämd 

Räddning 
assistans 

Dykar 
alarm 

Övrigt Totalt 

             

JANUARI - 1 - 1 1 - - - - - - 3 
FEBRUARI 1 3 - - 1 - - 2 - - - 7 
MARS 1 - 1 - 3 - - 1 - - - 6 
APRIL 1 - 1 - 1 1 - - - - - 4 
MAJ 1 1 1 - - - - 1 - - - 4 
JUNI - - - - 1 1 - - - - - 2 
JULI - 3 1 - 2 1 - 1 - - 1 9 
AUGUSTI - - - - 2 - - - - - - 2 
SEPTEMBER - - 1 - 2 - - - - - - 3 
OKTOBER 3 - - - 1 - - - 1 - - 5 
NOVEMBER - 1 - - 1 - - - - - - 2 
DECEMBER - - - - 3 - - - - - - 3 
TOTALT 7 9 5 1 18 3 - 5 1 - 1 50 

 
 

Övriga uppdrag 
 
Kåren har också detta år varit anlitade av ÅMK för bevakning av rallysprint och street-race. 
Också mindre uppdrag så som urpumpning av vattenfylld källare och infångning av en brygga 
som slitit sig har utförts. 
 
 



Junioravdelningen 
 
 
I år har intresset för Juniorverksamheten hållit i sig, med intresserade ungdomar. 
 Juniorerna är inte som föregående år uppdelade, dels för det skulle bli för små grupper och 
svårt att bedöma vart någon skulle höra. 
 I årsskiftet 06/07 är medlemsantalet 14 varav 5 flickor och 9  pojkar aktiva och med på 
övningar. Avdelningen har övning varje vecka. 
 Vi har övat på det mesta inom brandverksamhet såsom grundklarering, stegklättring, 
livräddning, lätt rökdykning och även 1:a hjälp, där vi fått hjälp av FHJ-gruppen.  
 
Den 12-13 maj hade vi ett miniläger i samarbete med Strandnäs FBK med aktiviteter som 
bl.a. övernattning, övningar, filmkväll och nattlarm. 
Avslutning hade vi i slutet av maj med resten av Ålands juniorer, som arrangerades i Sund . 
Det vanliga sommarlägret som brukar arrangeras av FSB, gick ej av stapeln utan vi deltog i ett 
svenskt CTIF läger i Båstad i slutet av juni och ett VNB läger i Ingå första helgen i augusti.  
Dessutom var undertecknad och en junior som representanter på storlägret i Rovaniemi i 
början av juli. 
13 september körde höstens övningar igång. 
Under hösten hade vi övning varje vecka med hela gruppen. 
I mitten av oktober var det ett lokalläger i Lemland arrangerat av ÅBF som vi deltog i. 
Vi var också med i luciatåget tillsammans med Strandnäs FBK, ett trevligt samarbete som vi 
hoppas ska fortsätta. 
 
Juniorledare under året har varit: Peter Mattsson, Agneta Finneman, Victor Karlsson, 
Johannes Boström, Magnus Liewendahl, Guy Salomaa och som hjälpledare Jonas Hellman.  
 
Slutligen vill vi ledare i junioravdelningen tacka alla kårmedlemmar, föräldrar, juniorer 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.    
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