
Årsberättelse 2009

Medlemmar
Antalet aktiva medlemmar i Jomala fbk har under året varit i alarmavdelningen (16år och uppåt) 
drygt 30st, juniorer 12st och oldboys 6st. Damklubben hade 13 st medlemmar.

Antalet understödandemedlemmar har minskat markant från föregående år, en trolig orsak till detta 
kan vara lågkonjunkturen. Medlemsintäkterna var 1150 € fördelat på 68 hushåll och 6 företag. 
(2008: 1565 € fördelat på 79 hushåll och 9 företag , 2007: 1490 fördelat på 84 hushåll och 8 
företag).

Nya stationen
År 2009 går till historien som ett av de viktigaste åren i Jomala FBK´s historia. Bygget av den länge 
efterlängtade nya brandstationen tog fart i början av året och den 15 december backades 
brandbilarna in i den nya vagnshallen och i och med detta flyttade verksamheten efter över 60 år i 
den gamla branddepån.

De ideella arbetstimmar som lagts ner på olika områden för att förverkliga stationen är oräkneliga. 
men det är antagligen ingen som inte anser att det varit mödan värt när man ser vilken 
ändamålsänlig, modern station som kåren nu disponerar över. För första gången i kårens historia 
finns det nu anpassade utrymmen för underhåll och service av utrustning i exempelvis 
rökskyddsverkstan, tvätthallen och verkstan. Juniorerna och förtsahjälpen gruppen har fått egna rum 
att disponera över och sist men inte minst finns det dusch möjligheter med en redan flitigt använd 
bastu.

Gamla branddepån
Turerna kring gamla branddepån har varit många. Kårens mål har varit att på något vis kunna 
utnyttja kapitalet i byggnaden för att möjlliggöra ett förverkligande av det planerade radhusprojektet 
i anslutning till den nya stationen. Under året utarbetades ett avtal mellan kåren och kommunen som 
medlemmarna godkände på höstmötet. Byggnaden överläts till kommunen i utbyte mot 
radhustomten, kallgaraget kvarstår i kårens ägo. Kåren hoppas kunna arrendera ut tomten till en 
privat byggare som förverkligar hyresbostäderna.

Investeringar och ekonomi
Anskaffande av släcknings- och räddningsutrustning har avsiktligt hållits lite lägre för att istället 
kunna investera i utrustning till den nya stationen som ej rymdes med i byggnads budgeten. En 
begagnad bakgavellyft har monterats på J17 och personlig skyddsutrustning har köpts in.

I övrigt hänvisas till bokslutet i slutet av denna berättelse. Värt att notera är att de mesta av 
investeringarna är gjorda via kommunen och således inte är upptagna i kårens bokslut.



Övningar och kurser
36 övningar har hunnits med under året med ett deltagarantal på i snitt 17 st. Höstens övningar 
vigdes till stor del åt arbetet med färdigställandet av brandstationen, därtill skall också läggas 
många talkokvällar. Bland annat monterades avgasutsuget, inredningen i rökskyddsverkstan, 
tvättstugan och verkstan mm samt byggstädningen och själva flytten.

På utbildningssidan har det inte varit så mycket aktivitet, mest på grund av att ÅBF inte ordnat 
speciellt många kurser under året. 3 personer har i alla fall deltagit i den nya kursen för arbete på 
höghöjd. Glädjande är även att FSB höll en kårchefskurs på svenska för första gången på många år. 
Underligt nog annonserades den kursen aldrig ut via ÅBF men av en slump fick kåren kännedom 
om den så att vi kunde skicka en deltagare. 

Utryckningar
Jomala fbk gjorde också detta år 65 utryckningr med i medeltal 9 man per alarm. Totala tiden som 
laggts ner bara på utryckningar under året är över 700 timmar.

Noteras kan att antalet trafikolyckor kåren larmats till varit rekord stort, hela 19 st (att jämföra med 
de senaste årens 8-9st) 

Balnd de alvarligare utryckningarna kan nämnas en husbrand i Möckelby, trafikolycka med 8 
inblandade personer och branden i Söderby café. Automatalarmet och en snabb insats  minimerade 
skadorna vid en brand i en elcentral på Sparhallen Kårmedlemmarna var även flitigt med vid 
efterspaningen av en försvunnen äldre dam i Lemland. Man var även kallad för pumpningsuppdrag 
vid översvämningen av vikingabyn under vikingamarknaden i Saltvik.
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 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.0 1.9 2.8 3.%
JANUARI - 1 - - - 1 1 - - 3
FEBRUARI - - 1 1 1 - 2 - - 5
MARS - 1 - - - - 1 - - 2
APRIL - 2 1 - - 1 - - - 4
MAJ - 1 2 1 1 - 1 - - 6
JUNI 1 - 1 3 - - 1 - - 6
JULI 1 - 1 4 - 1 1 - 1 10
AUGUSTI - 1 - 1 - - 1 - - 3
SEPTEMBER - - - 2 - - 1 - 1 4
OKTOBER 1 1 2 - - 1 1 - 2 8
NOVEMBER - 1 - 1 - 1 1 - 1 5
DECEMBER - - 1 5 - 2 1 - - 9
TOTALT 3 8 9 18 2 7 12 0 5 65

Alarm totalt 65 st 5,41 alarm/månad
Manskap totalt 588 st 9,04 person/alarm
Tid totalt 741,4 timmar (30,8 dygn) 1,26 timme/person



Verksamhetsberättelse för junioravdelningen
Återigen har ett år gått, fyllt med övningar, läger och övrigt.

Juniorerna är 12 stycken bestående av 10 pojkar och 2 flickor, Ida Boström har  flyttat över till 
alarmavdelningen och börjat som hjälpledare på juniorsidan.

Året började storslaget då en gemensam övning med alarmavdelningen och juniorena hölls och ett 
förråd vid Ålands Vatten eldades ner. Våren fortsatte med olika övningar  så som: Pumpövning, 
skallgång, radiotrafik och trafikolyckor.

I mars så pratade vi ihop oss med Mikael Ahlqvist och fick ihop en gemensam övning med 
räddningsundarna, då juniorena fick följa med och se då hundarna sökte efter andra juniorer som 
var ”försvunna”.

Enligt tradition höll vi även vårat berömda minilägret tillsammans med Strandnäs, och det kan vara 
risk för att det blev det bästa lägret hittills, som vanligt bestod det av flera olika larm och 
utbildningar men iår fick vi studiebesök av polisen som pratade om allmän säkrerhet och 
trafiksäkerthet. Till storlarmet rökfyllde vi Peter Hagströms maskinhall och Mikael med hund kom 
och hjälpte till med sökandet av personer. Vi fick även hjälp med utbildningen av Henrika Österlund 
(Lappvik FBK) och Sebastian Rönnblad (Ekenäs FBK). Sedan hölls en gemensam avslutning i 
Strandnäs som bestod av olika lekar och korvgrillning.

Under sommaren hölls FSB:s storläger för hela svenskfinlands ungdomsavdelningar och denna 
gång var lägret på kursgården i Padasjoki, ett mycket regnit läger kan jag tillägga.

Den 26 augusti drog vi igång med övningarna, men vi fick börja med att säga adjö och lycka till 
med studierna åt Jonas som åkte till Sverige för att studera. Men vi lyckades hitta två nya rekryter: 
Sam Andersson och Oscar Mattsson som har varit med under hösten som hjälpledare. Till hösten 
började vi fundera lite mer på våra metoder då vi lär ut och vi disskuterade med juniorena och kom 
fram till att vi skall ha fler stationer med sammanhängade moment under en övningn och mindre 
grupper per station, samt att ha lite mera teori i början av övningen. Övningarna har bestått av: 
Pump, ljus och elklareringar, förstahjälp, stege, redskapfirning och klättring m.m.

I oktober var det åter dags för ÅBF:s lokalläger, denna gång i Eckeröhallen där juniorerna fick lära 
sig bl.a. slanghantering, stegar, grundklareringar och att köra kran. På söndagen var det mission 
impossible som gällde då ungdomarna blev indelade i grupper och skulle försöka rädda lägerchefen.

Även iår ställde vi upp i luciatåget tillsammans med Strandnäs FBK och ekipaget bestod av en 
trollby, tomteverkstad och en tomtebrandbil.

Junioledare under året har varit: Guy Salomaa, Robin Mattsson, Jonas Hellman, Oskar Söderlund, 
Peter Hagström, Oscar Mattsson, Sam Andersson och Ida Boström.

Stort tack till alla som gjort övningsåret möjligt!  

/ Junioledarna Gm Robin Mattsson



Oldboysverksamheten 2009

Verksamheten med den gamla Willysen återupptogs 13 januari och fortsatte programmenligt alla 
tisdagar och onsdagar mellan kl. 12-16. Slipning av karossen och div monteringar av baklampor, 
dörrstopp, kabeldragning och slangfästen stod på agendan. Efter omfattande slipningsjobb var bilen 
klar för grundmålning den 12 februari. Den 17 februari fick Willysen sin röda brandbilsfärg åter och 
vi kunde med tillfredställelse se att den nu kommer att bli brandbil på nytt. Målningen skedde av 
egna krafter i rustmästargaraget vilket vi iordningställt för renoveringsjobbet. 

Den 25 mars fick Willysen sina nummerbrickor, enligt gammla modellen dvs. röda siffror och 

ÅL 888 , varefter vi förklarade bilen klar och avslutade arbetet vilket omfattat mist 1500 timmar. 

Arbetsgruppen avslutade Willsprojektet med att kåren bjöd samtliga deltagare till Park Hotell på 
avslutningsmiddag. 

Den 18 Juli deltog gruppen med Willysen på en veteranbilsutställning i Geta där ett 100 tal bilar, 
motorcyklar, traktorer mm var utställda.

Den 11-13 September deltog vi på begäran av Ålands motorklubb  med Willysen i deras stora bil 
utställning i Eckeröhallen. Mängder av bilar var utställda och ”vår bil” visades mycket intresse.

Den 1 december började gruppen med att sammanställa material och montera klädhyllor till den nya 
brandstationen vilka efter rätt omfattande jobb blev klart monterade den 15 december. Den 21 dec 
samlades oldboysen för att montera ner den stora tavlan för att i ny ram förflyttas och monteras i 
den nya brandstationen.

Jomala den 25 februari 2010.

Enligt uppdrag

Göran Wilhelmsson 



Tack
Styrelsen och den operativa ledningen tackar Alla, kårmedlemmar, juniorledare, brandkårsdamer, 
oldboys, sponsorer, brandchefer och övriga samarbetspartners som även detta år hjälpt kåren att 
fullfölja sitt åtagande gentemot Jomala kommun, att snabbt ge invånarna bästa möjliga hjälp när 
olyckan är framme. Styrelsen vill även speciellt rikta ett tack till alla som på ett eller annat sätt 
bidragit till förverkligandet av den fantastiska brandstationen. 

 

__________________
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

__________________
Robin Mattsson
juniorledare

__________________
Göran Wilhelmsson
oldboys kordinator


	Årsberättelse 2009
	Medlemmar
	Nya stationen
	Gamla branddepån
	Investeringar och ekonomi
	Övningar och kurser
	Utryckningar
	Tack


