
JFBK –årsberättelse 2007

Möten, resor och andra evenemang

Jomala FBK´s vårmöte hölls den 27 mars och höstmöte den 20 november som vanligt var dessa 
medlemsmöten välbesökta. Styrelsen för Jomala FBK har samlats 5 gånger under året.

Vid Ålands brand- och räddningsförbunds årsmöte och supé i Sund deltog närmare 20 kårmedlemmar. 
Kåren var även representerad vid FSB´s vårmöte och kongress som gick av stapeln i Jakobstad.

Under evenemanget Hippo Jippo som arrangerades av Jomala kommuns Kulturnämnd höll kåren 
öppet hus. Verksamheten och utrustningen presenterades för intresserade och barnen fick åka brandbil, 
vilket var mycket populärt. 

Under hösten bjöds kårmedlemmarna på bastu och en jägarsmörgås vid Hotell Arkipelag. Ett 
femtontal personer deltog.

Nya Brandstationen

Under året har Jomala Kommun fattat ett stort beslut rörande Jomala FBK´s framtida verksamhet. 
Komunen har fastsalgit, i budgeten för 2008, att bygge av en ny brandstation skall inledas. 
Brandstationen skall stå klar under år 2009. Kårmedlemmarna har flitigt deltagit som åhörare vid 
kommunfullmäktigemöten där frågan diskuterats.  

Understödande medlemmar

Medlemsantalet år 2007 har varit ganska oförändrat från tidigare år. Medlemsintäkterna var 1490 € 
fördelat på 84 hushåll och 8 företag. (År 2006, 1580 € fördelat på 90 hushåll och 7 företag. År 2005, 
937 € fördelat på 74 hushåll och 4 företag).
 

Nyanskaffningar och uppgraderingar

Kåren har satsat stort på uppgraderingen av den personliga skyddsutrustningen, Nya hjälmar har 
införskaffats till större delen av de aktiva medlemmarna (16st) dessutom har kåren köpt 6 nya 
larmställ. Ett nytt 3 tums dimmstrålrör har införskaffats till släckningsbilen och GPS-navigator har 
monterats i både släcknings- och räddningsbilen. 

Som vanligt har medlemmarna sattsat mycket tid och energi på att utveckla kårens utrustning. Bland 
annat har J17 utrustats med ljusmast, stege och ett tredje rökdykaraggregat och J11 har fått en 
vattenkanon monterad på taket.

Oldboys avdelningen har påbörjat renoveringen av Willys Jeepen och motorn har redan färdigställts.

Fritidskassan har köpt blåa vinterjackor med brodyren Jomala FBK till alla aktiva medlemmar 
samt till damklubben.  



Övningar och kurser

Övningar har som vanligt hållits alla tisdagskvällar med undantag av sommar- och juluppehåll, totalt 
39 övningar och 2 möten. Intresset för övningarna har varit gott och nästan oförändrat från tidigare år, 
i medeltal har det varit 15,4 deltagare per övning. Fysisk fostran i form av innebandy och volleyboll 
har hållits vid 4 tillfällen.
 
Samövning har hållits med Lemlands FBK som ordnade rökdykningsövning. Vid ÅBF:s vårmanöver i 
Sund var kåren också med.

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

Kurs i släckningsarbete 2 deltagare
Kurs i räddningsarbete 2 deltagare

Larm och utryckningar

Kåren har larmats till 55 utryckningar under året. Antalet brandkårister per utryckning har i snitt varit 
9,6 (en ökning med en man jämfört med år 2006). Jourhavande befäl har varit fram till olycksplatsen 
39 gånger. Grovt räknat har kårmedlemmarna lagt ner 540 manstimmar under året bara på 
utryckningar, vilket motsvarar nästan tre och en halv månads heltidsarbete för en man.
Ett uppdrag utöver det vanliga var översvämningen efter skyfallet i Eckerö och Hammarland den 29 
maj då kåren deltog i pumpningsarbetet med 7 man under en hel dag. Under pågående 
pumpningsarbete inkom larm om en husbrand i Kalmsta dit kåren även fick åka dock med något 
reducerad styrka.      

JFBK alarmstatistik 2007 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 2 - - - - - - - - - - 2
FEBRUARI - 2 - - - - - - - - - 2
MARS - - 4 - 2 - - 1 1 - - 8
APRIL - 2 2 - 3 - - - - - - 7
MAJ 1 1 3 - - - - - - - 2 7
JUNI 1 3 - - - 1 - 4 - - - 9
JULI 1 - - - - - - 1 - - - 2
AUGUSTI 1 - - - 1 - - - 1 - - 3
SEPTEMBER - - - - 1 1 - - - - - 2
OKTOBER - 1 1 - 1 - - - - - - 3
NOVEMBER 2 - 1 - 3 1 - - - - - 7
DECEMBER - - - - 2 - - 1 - - - 3
TOTALT 8 9 11 - 13 3 - 7 2 - 2 55

Övriga uppdrag

Kåren har också detta år varit anlitade av ÅMK för bevakning av rallysprint, street-race samt även 
konbanerally.



Junioravdelningen

I år har intresset för Juniorverksamheten hållit i sig, med intresserade ungdomar.
Juniorerna är i en grupp, Vid årsskiftet var det 9st aktiva juniorer med, varav 4 flickor och 5 pojkar. 
Avdelningen har övning varannan 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 11-12 maj hade vi ett miniläger i samarbete med Strandnäs FBK Som bestod av utbildning, 
övernattning och många olika larm!
Avslutning hade vi i slutet av maj med resten av Ålands juniorer, som arrangerades i Lemland. 
Det vanliga sommarlägret var i år i Nagu där juniorena fick gå sina olika grundkurser.

I September körde höstens övningar igång.
Under hösten fortsatte vi att ha övning varannan vecka med gruppen.
Vi var också med i luciatåget tillsammans med Strandnäs FBK, och detta år vann vi även luciatåget 
tack vare våra fina juniorer!

Juniorledare under året har varit: Peter Mattson, Magnus Liewendahl, Guy Salomaa, Fredrik Sundin, 
Jonas Hellman och Robin Mattsson 

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. 

Juniorledarna
Gm Robin Mattsson 



Tack

Styrelsen och den operativa ledningen tackar ALLA, kårmedlemmar, juniorledare, brandkårsdamer, 
sponsorer, brandchefer och övriga samarbetspartners som hjälpt kåren att 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

_______________ _______________ _______________
Christian Henriksson Calle Valve Lucas Ståhlman
ledamot ledamot ledamot

_______________ _______________ _______________
Mikael Ahlqvist Ralf Manelius Guy Salomaa
ledamot Kårchef Juniorledare
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