
JFBK –årsberättelse 2008

Möten, resor och andra evenemang

År 2008 har varit ett festligt år för Jomala FBK. Förutom en lyckad höstfest på branddepån med 51 
deltagare så ordnade kåren med busstransport till ÅBF´s vårmötesfest på Rusell i Eckerö där ett 
tjugotal medlemmar deltog, dessutom har en bastukväll på park hunnits med. Under hösten 
arrangerades även under 5 kvällar en uppskattad buggkurs på branddepån där 8 par deltog. 
Till mässan skydd 2008 i älvsjö reste 13 brandkårister. Kåren har även varit representerad på 
Godbymässan där man delade ut godis till barnen i ÅBF’s monter. 
Kårens vårmöte hölls den 1 april och höstmöte den 18 november, dessa möten var som vanligt 
välbesökta. Styrelsen för Jomala FBK har samlats för överläggningar hela 8 gånger under året. 

Nya Brandstationen

År 2008 har mycket kraft och energi lagts på planerandet av den nya brandstationen. Och vi kan 
äntligen konstatera att det faktiskt blir en ny station eftersom bygget påbörjats med markarbeten och 
även grunden har börjat ta form.  
Byggnadskommitén där kåren representerats av Johan Aller och Ralf Manelius samt refferensgruppen 
för el och VVS bestående av Kristian Aller och Christian Henriksson har haft många möten och lagt 
ner mycket jobb för att projektet skall bli lyckat och stationen endamålsenlig.
Till entreprenörer för bygget har utsetts Anderssons bygg, Harrys El och Gripenbergs VVS. 

Understödande medlemmar

Antalet understödandemedlemmar år 2008 har varit ganska oförändrat från tidigare år. 
Medlemsintäkterna var 1565 € fördelat på 79 hushåll och 9 företag. (År 2007, 1490 fördelat på 84 
hushåll och 8 företag. År 2006, 1580 € fördelat på 90 hushåll och 7 företag).
 

Investeringar

Kåren har med medel från fritidskassan köpt en manskapsbil, VW Caravelle Syncro, från Lemlands 
FBK. Den har, efter diskussion inom kåren och i samråd med brandchefen, fått beteckningen J172. 
Bilen är i första hand köpt för juniorverksamheten. 
I övrigt har det införskaffats en del ny slang och två nya rökdykarmasker. 

Övningar och kurser

Övningar har som vanligt hållits alla tisdagskvällar med undantag av sommar- och juluppehåll, totalt 
40 övningar och 2 möten. 
En verklighetstrogen rökdykarövning ordnades i samband med att kåren eldade ner en ladugård i 
Österkalmare. En övningskväll förbereddes kommande övningsobjekt när bilar släpptes från Edgar 
Kalms kran för att simulera frontalkrock.
Samövningar har hållits med Strandnäs FBK som ordnade rökdykningsövning vid övningsfältet på 



Klintkajen och med personal från räddningsverket som var och visade upp en av ambulanserna och 
även deltog i en klippövning. Vid ÅBF:s vårmanöver i Eckerö var kåren också med.

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

Kurs i släckningsarbete 1 deltagare
Kurs i räddningsarbete 2 deltagare
Kurs i ytlivräddning 2 deltagare

Larm och utryckningar

Även vad gäller utryckningar har det gångna året varit intensivt, hela 65 gånger (år 2007 55ggr, år 
2006 50ggr.) har larmet gått för Jomala FBK och som vanligt har brandkåristernas mångsidighet satts 
på prov. Ett uppdrag av den ovanligare sorten till vilket kåren larmades var på midsommarafton för 
utläggning av ca 2 km brandslang på Långsjöns botten eftersom Ålands vattens ledning gått sönder. 
Även upptagningen av slangen var ett projekt utöver det vanliga. 
Kårens klätterutrustningen kom till användning när 2 flickor kommit på fel och fastnat på en 
klipphylla vid Dalkarbyträsk under en orientering från skolan. 
Den torra sommaren ledde till en hel del arbete med bekämpning av 3 större mark/skogsbränder, av 
vilken den mest omfattande var i Lemland Knutsboda dit flera av de åländska kårerna blev kallade. 
Under 2008 har JFBK behövt delta vid fyra uppdrag med tragisk utgång, två svåra trafikolyckor där 
det inte längre handlat om livräddning utan bara om losstagning samt två eftersökningar där de 
försvunna personerna påträffats avlidna.
Automatalarmen toppar i vanlig ordning statistiken med hela 29 utryckningar, de flesta falska av en 
eller annan orsak. Dock bör nämnas att flera av dessa alarm varit verkliga tillbud som kunnat få 
katastrofala följder om inte automatalarmet funnits där och larmat i tid innan branden blivit ett faktum, 
så var till exempel fallet när en kaffebryggare lämnats på en spisplatta vid biblioteket.     

JFBK alarmstatistik 2008 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 - - - - - 2
FEBRUARI - 1 - - 4 - - 1 - - 1 7
MARS - - - - 2 4 - - - - - 6
APRIL 1 - 1 - 4 - - 1 - - - 7
MAJ 1 - 1 - - - - - - - - 2
JUNI 2 1 - - - - - - - - 2 5
JULI 1 1 3 - 7 - - - 2 - - 15
AUGUSTI 3 1 - - 2 1 - - 1 - - 8
SEPTEMBER - 2 - - 1 - - - - - - 3
OKTOBER 1 1 - - 1 1 - - 1 - - 5
NOVEMBER 1 - - - 1 - - 1 1 - - 4
DECEMBER - - 1 - - - - - - - - 1

Övriga uppdrag

Kåren har också detta år varit anlitade av ÅMK för bevakning av rallysprint.



Junioravdelningen 

Ännu ett övningsår har gått och vilket fint år det har varit!
Juniorerna är 10 stycken bestående av 8 pojkar och 2 flickor, då Ida Boström nu flyttar över till 
alarmavdelningen och börjar som hjälpledare.
I februari hölls ett lokalläger i Sund där de traditionella ÅBF kurserna och tävlingarna hölls.
Inte långt därefter var det dags för ytterligare ett läger, denna gång var det vårat eget miniläger som vi 
anordnade tillsammans med Strandnäs FBK. Även där hölls utbildning och många olika larm, varav 2 
stora och 5 stycken mindre.
Sedan hölls en gemensam avslutning ute i Sund som bestod av olika lekar och korvgrillning.
Under sommaren hölls FSB:s storläger för hela svenskfinlands ungdomsavdelningar och denna gång 
var lägret på en campingplats i Esbo, där juniorerna fick gå sina grundkurser enligt ett nytt kurssystem, 
s.k. KUTRI.

Den 3 september drog vi igång med övningarna, där vi bla. har övat på:

-Grundklareringar.
-Förstahjälp, där vi har fått hjälp av fhj gruppen.
-Olika små case med fallolyckor, arbetsolyckor o.s.v.
-Skallgång.
-Rökdykning i burarna vid MRV.
I oktober var det åter dags för ÅBF:s lokalläger, denna gång i Saltvik på Solbacka där juniorerna fick 
lära sig bl.a. förstahandssläckning, stegar, ytlivräddning och sugklareringar.
Som grädde på moset ställde vi även i år upp i luciatåget tillsammans med Strandnäs FBK och 
ekipaget bestod av en solbadande tomte på en sandstrand och ett brinnande hjärta. Även i år vann vi 
priset för bästa ekipage!

Junioledare under året har varit: Guy Salomaa, Robin Mattsson, Jonas Hellman, Oskar Söderlund, 
Magnus Liewendahl och Peter Hagström.

Ett stort tack till alla kårmedlemmar, juniorer, föräldrar och övriga som har gjort detta till ett 
fantastiskt övningsår! Dessutom vill vi rikta ett extra stort tack till styrelsen som valde att införskaffa 
J172, en redan mycket omtyckt manskapsbil!

Juniorledarna
Gm Robin Mattsson



Oldboysavdelningen

Redogörelse över Willysprojektet
under december 2007 och år 2008 
 
Efter att kåren köpt tillbaka den gamla Willys brandbilen från år 1954, på våren 2007 från Eckerö 
Storby, fick oldboysen i uppdrag av styrelsen o kåren att försöka iståndsätta den. 
Sysslomannen Göran Wilhelmsson kallade några äldre o fd brandkårister till ett planerings o 
intressemöte den 4 dec -07. Då beslöts att redan den 6 dec -07 ta en titt på bilen som för tillfället stod 
uppställd under tak i brandkårsmuseet i Hammarland.
 
Herman Jansson o Göran W började iståndsättande av motorn den 10 december vilken då hade 
kommit med Transmar från Finland,. Motorn var i ett minst sagt bedrövligt skick, nerplockad i delar 
och med fastrostade kolvar o ventiler vilka måste slås loss med slägga. Dock löpte arbetet på bra 
hemma hos Göran och efter många om och men samt efter 80-100 timmars arbete var motorn klar för 
leverans den 9 januari 2008 till brandstationen.
 
Den 14 januari 2008 samlades oldboysen bestående av Göran Wilhelmsson, Herman Jansson, Helge 
Eriksson och Jan-Erik Ståhlman i kallgaraget/förrådet och började med att värmeisolera och 
iståndsätta utrymmet i rustmästardelen där vi hade blivit anvisade plats att påbörja renoveringen. 
Garaget var klart den 22 januari att ta emot bilen och arbetet med den påbörjades den 29 då fronten o 
hytten samt hjulen och bromsar mm. monterades bort. Ett omfattande rostsvetsnings o rengöringsjobb 
påbörjades, div demonteringar utfördes. Den 5 februari kom Stig Aller med i gänget och den 13 feb 
dök Edgar Eriksson upp och deltog i arbetet. 13 februari började återmonteringen, ramen målades, 
bromsar samt stötdämpare monterades. Den 19 feb lyftes motorn och hytten på plats. En stor dag var 
det den 29 februari när Hurricane motorn startas efter 30 år ute i skogen.
I mitten av mars inköptes material och byggandet av skåpet påbörjades. Till vår hjälp hade vi vårt 
goda minne och ett par foton. Den 1 april tog arbetsgruppen sommarledigt för att träffas på nytt i 
oktober.
Den 7 oktober samlades alla på nytt o arbetet med skåpet fortskred i rasande fart. Vi hade då fått 
ritningar och foton från 1955 när Elmar Sundin byggde skåpet. Dessa har varit till stor hjälp under 
byggtiden. Den 29 okt var vi så långt kommna att taket kunde plåtbekläs o sidoskåpen på höger sida 
var på plats.
Under november fortsatte arbetet med skåpet och den 3 dec tog ”gubbarna” jullov, då var skåpet i stort 
sett klart förutom många små detaljer så som lister, fönster, lampor mm.
Den 13 januari 2009 skall grabbarna åter träffas och fortsätta jobbet.
Deltagit med oss under tiden har även Robin Mattsson och Christian Henriksson gjort den sistnämnda 
fixade en ny bränsletank, och har lovat ordna bakskärmarna.
 
Under vår o höst har vi jobbat tillsammans 861 tim på chassiet och minst 80 tim med motorn vilket 
betyder att över 941 tim har killarna tillsvidare lagt ner på projektet.
 
 
Jomala den 8 januari 2009.
MVH 
Göran Wilhelmsson projektledare
Herman Jansson allmän fixare o kaffekock
Helge Eriksson planerare, lås o dörrfixare mm.
Jan-Erik Ståhlman svetsare, metallarbeten o verktygsmakare
Stig Aller elektriker
Edgar Eriksson allmän fixare



Tack

Styrelsen och den operativa ledningen tackar Alla, kårmedlemmar, juniorledare, brandkårsdamer, 
oldboys, 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
ordförande

__________________
Oscar Strand 
sekreterare

__________________
Johan Aller
vice ordförande

__________________
Mikael Ahlqvist
ledamot

__________________
Christian Henriksson
Ledamot

__________________
Lucas Ståhlman
ledamot

__________________
Calle Valve
ledamot

__________________
Ralf Manelius
kårchef

__________________
Guy Salomaa
juniorledare

__________________
Göran Wilhelmsson
oldboys kordinator
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