
Verksamhetsberättelse 2010

År 2010 har på många vis varit ett händelserikt år för Jomala FBK. Det är det första 
året i den nya stationen och kåren har gått in i en helt ny era. Det märks tydligt redan 
efter ett år hur kårens verksamhet breddats och engagemanget ökat. Den sociala 
samvaron har ökat markant och bland annat bastun och volleybollplanen som 
färdigställdes till sommaren har varit i flitig användning.     

Jubileum och invigning

Den 16:e Januari firade kåren sitt 75-årsjubileum i samband med invigningen av den 
nya stationen. 
På dagen hölls den officiella invigningsceremonin dit allmänheten var inbjuden, 
programmet bestod av bl.a. parad, invigningstal och musik av Mariehamns FBK:s 
blåsorkester.
Till den kombinerade invignings- och jubileumsfesten på kvällen var ca 290 personer 
inbjudna och ca 200 närvarade. Det var dukat med långbord i vagnshallen där det 
bjöds på 3 rättersmiddag, Mariepark stod för mat och servering. Showdown spelade 
upp till dans och Bransta City Släckers gjorde en uppskattad spelning. Ett maffigt 
fyrverkeri hade komponerats av JoHo Pyro. Det hela var en riktigt lyckad tillställning 
och stationen blev ordentligt invigd. 
Under festen premierades Johan Aller, Ralf Manelius, Kristian Aller och Christian 
Henriksson med kårens standard och specialmedalj för sina insatser för stationens 
förverkligande. Även sedvanliga förtjänstetecken delades ut.

Medlemmar

Antalet medlemmar i Jomala fbk har varit, i alarmavdelningen (16år och uppåt) 37 st, 
i junioravdelningen 18 st och i oldboys-gruppen 6 st. Damklubben hade 12 st 
medlemmar. 1 medlem har flyttat till alarmavdelningen från juniorerna.
Antalet understödande medlemmar har ökat marginellt, medlemsintäkterna var 1260 € 
fördelat på 76 hushåll och 7 företag.
(2009: 1150 € fördelat på 68 hushåll och 6 företag, 2008: 1565 € fördelat på 79 
hushåll och 9 företag).



Möten & resor

Kåren arrangerade ett diskussionsmöte för de de frivilliga brandkårerna angående 
tillämpningen av den nya brand och räddningslagen. Kristian Aller höll en 
presentation. De dök upp 14 st intresserade.
Vid ett diskussionsmöte med Gottby FBK om framtiden för brandskyddet i 
kommunen som Brandchefen bjöd in till diskuterades främst 
fordonsanskaffningsplanen. Även behov av samövningar och utökat samarbete för att 
stärka Gottby FBK:s verksamhet diskuterades. 
Jomala FBK fick uppdraget att arrangerade ÅBFs vårmanöver och årsmöte med 
tillhörande fest. Vid manövern på dagen var det dålig uppslutning men vid kvällens 
tillställning var det desto bättre. Arrangemangen hölls vid brandstationen. Från kåren 
deltog 19 medlemmar + 6 respektive.
Kåren fick inbjudan att komma till Borlänge som observatörer vid en storövning, 
tågolycka. En grupp på 8 personer åkte med J172. Resan var givande och det 
konstaterades att räddningsarbetet till stor del liknar varandra vid storolyckor 
oberoende om det är tåg eller buss. 
På ÅBF´s resa till skyddsmässan i Älvsjö var 8 medlemmar.

Övningar och kurser

2010 har hållits 38 övningar med ett medeldeltegarantal på 17,2.
Kåren var inbjuden till samövning med flygfältets brandkår vid eldningen av en 
gammal sommarstuga på flygfältsområdet.

Följande kurser har medlemmarna deltagit i under 2010:

4st Släckningsmannskurs
1 st Rökdykarkurs
2 st Arbete på höghöjd
2 st Brandkårens första hjälp.
1 st kurs i syredelegering
1 st Instruktörsutbildning för räddning vid stora busskrascher (MSB, Sandö)
Föreläsning om automatalarm av Sam Packalén

Dessutom har vi fått en till godkänd rökdykare på grund av att reglerna ändrats så att 
brandkurserna för sjömän också är giltiga i land.

Under året har de flesta rökdykarna även varit på hälsokontroll med belastnings-EKG.

Fysisk fostran

Innebandyn på måndagar har fortsatt med undantag för ett sommaruppehåll då det 
istället spelades volleyboll på kårens nya sandplan. Deltagandet har varit bra, i dessa 
aktiviteter har även en del ännu inte aktiva brandkårister varit med.



Utryckningar och övriga uppdrag

Under året har kåren varit larmad till 62 räddningsuppdrag med ett deltagande av 8,9 
man i snitt. Ungefär hälften av gångerna har jourhavande befäl varit fram till platsen.
Bland de alvarligare insatserna kan nämnas bland andra, branden vid flisanläggningen 
i Möckelö där kåren jobbade länge och med stor styrka tillsammans med enheter från 
Gottby och Strandnäs FBK:er samt Räddningsverket. Vid en svår trafikolycka i 
Emkarby med två fastklämda och allvarligt skadade personer i en skåpbil utförde 
kåren räddningsarbetet tillsammans med Finströms FBK och ambulans.
Vid ett automatalrm till Kyrkby högstadieskola kan konstateras att automatalarmet var 
till nytta då det brann i spånsugen i slöjdsalen. 
Vid en brand i en lillstuga i Sviby räddades en nära parkerad bil, i övrigt fanns inte så 
mycket att göra då branden var långt gången redan vid utalarmeringen. 
Nytt är att kåren även har alarmerats för lyfthjälp i hemmet vid några tillfällen.

Nedan en sammanställning från alarmcentralen över kårens utryckningar, här fattas 
några handräckningsuppdrag och ”tysta alarm”.
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alarm Övrigt Totalt

JANUARI 1 1 - - - - - - - 2
FEBRUARI - 1 - - - 1 - - - 2
MARS - 2 1 2 - - 1 - 1 7
APRIL - 2 - - - - - 1 - 4
MAJ - 1 - 1 - - - - - 2
JUNI - - 2 1 - 1 1 - - 5
JULI - 4 2 - - - 1 - - 7
AUGUSTI - 2 1 4 1 1 - - - 9
SEPTEMBER - 1 2 1 1 1 2 - - 8
OKTOBER - 2 - 2 - - 1 - - 5
NOVEMBER - - - - - - 2 - - 2
DECEMBER - - - 4 1 - - - - 5
TOTALT 1 16 8 15 3 4 8 1 1 58

Kårmedlemmar skötte spolningen av isen på sandplanen vid skolan under början av 
året, och arbetet upptogs redan vid den första köldknäppen i slutet av november. Detta 
har skötts helt ideélt.
På grund av de stora snömängderna har även en del snöröjningsjobb utförts, bland 
annat från taket på Vikingaåsens skola och från Optinova.  
Vid Rallysprinten i Ytterby sköttes bevakningen traditionsenligt.

Övrigt

• En ny motor har monterats på bustern, jobbet gjordes av medlemmarna
• ”Stationströjor” har köpts till alla medlemmar i alarmavdelningen
• Kallgaraget är tömt och uthyrt till medlemmar.
• Lagfart har beviljats på radhustomten



Verksamhetsberättelse 2010 för Jomala FBK:s junioravdelning

Nystart! Är det ord som förklarar året bäst skulle jag vilja tro!
Året började med att vi fick flytta in i en ny brandstation med eget rum som vi inredde 
med dom gamla halarskåpen som byggdes om och till, totalt 15st skåp.
Då vi började året var juniorantalet: 11st då med 10 pojkar och en tjej.

Vårens övningar började med radiotrafik, olika case och pumpövningar.
Övningarna fortsatte under våren och i maj hölls minilägret tillsammans med Strandäs 
FBK.
Lägret bestod av utbildning, små och stora larm, t.ex. så hade en sjösättning av en 
fritidsbåt gått fel och slutat på spånbanan vid vikingahallen. Sjötemat fortsatte sedan 
vid Algots varv där dockningen av ett fartyg gått illa och gasflaskor flög i luften.
Vid vårens slut hade halarskåpen i juniorrummet fyllts, vi hade alltså fått en tillökning 
på 4 personer, 2 tjejer och 2 killar. Övningarna avslutades sedan med mästerskapet i 
minigolf på äventyrsgolfen.

På sommaren var det storläger som gällde, och denna gång var det ett riktigt storläger 
som ordnades av S.P.E.K. Där nu FSB bara var en liten del av sammanhanget. Lägret 
hölls även i år på lägerområdet i Padasjoki. Lägerdeltagarna var över 2000 personer, 
mestadels från fastlandet men även från Tyskland.
FSB höll sedan i egen regi utbildningen så den var samma som tidigare år, men 
längden på matkön och gångavstånden var betyldligt längre.

Då sommaren passerat och hösten kom började skolorna och övningarna!
Under hösten så hölls radiotrafik, skallgång, första hjälp och kran övningar.
Första hjälp övningarna delades upp till 2 övningstillfällen då först en teori övning 
hölls och sedan en praktisk.
Med kran och winsch på J15 flyttades många föremål och juniorena fick lära sig om 
olika lyftsätt med stroppar, kättingar och block. Med flera olika block fick dom sedan 
bygga upp system så vikten på winschen minskades. Även rep var en del av övningen 
då flera knopar gicks igenom.
Ett besök till räddningsverket gjordes där dom nya juniorena fick titta runt i station 
och bilarna för att sedan får lära sig om gasblandningar och kolla på explosionslådan.

Deltagande i luciatåget uteblev detta år men vi laddar inför nästa i stället! Vid 
årsslutet hade antalet juniorer nu stigit till 18st så flera halarskåp fick flyttas ner.

Ledare under året: Robin Mattsson, Ida Boström, Peter Hagström och Sam Andersson
Hjälpledare: Elin Karlsson, Mikael Ahlqvist, Simon Sundin och Tim Gustafsson.

Tusen tack alla som gjort även detta övningsår möjligt!



Redogörelse över Jomala FBK.s oldboysgrupp  verksamhet under 2010.

Under året har vi träffats 27 gånger i huvudsak i den nya stationen och utfört bla. 
följande arbetsuppgifter:
Vi började året med att göra ramen för stora tavlan klar, och hämtade  hem Willysen 
den 4 januari för att vara klar för deltagande i invigningsfestligheterna av nya 
brandstationen.  Vid invigningen deltog Willysen och gick som första bil i 
fordonsparaden.
Vi slipade och lackade alla bord i samlingssalen. 
Willysen besiktigades som veteranbil och godkändes i besiktningen av 
motorfordonsbyrån och registrerades den 16 april med registernummer ÅL 889. Den 
tidigare nummern ÅL 888 var tyvärr upptagen. Den 24 april fördes den till museet 
och de övriga bliarna som kåren äger fick en uppsnyggning inför museets öppning.

Oldboysen tog sommaruppehål efter den 26 april och började på nytt med träffarna 
den 6 oktober då vi tog hem ÅL 889 för översyn och service.

Under hösten planerade och byggdes hyllor på ojelagrets hyllplan, och vi började fixa 
bromsarna på bilen.
Bromsarna har inte varit bra så det beslöts att montera nya bromscylindrar på samtliga 
hjul och vi var även tvungna att sätta nya bromsbackar på framhjulen. Reservdelar 
fanns att få tag i från en firma  i Stocholm vilken hade en hel del Willysprodukter.
Vi fick i uppgift att utöka klädhyllorna för släckningskläder och detta utfördes även 
under november månad. Vi fick även i uppgift att lösa frågan om trappa till oljelagret, 
där en begagnad trappa placerats tillfälligt. Vi fick tipps om en begagnad spiraltrappa 
som Sunds FBK hade och som vi skulle få köpa billigt. Efter granskning av trappan 
köptes den in.  Monteringen påbörjades och trappan kommer att vara helt klar  under 
vintern 2011.
Den 16 nov gjöt vi plintar till hus för generatorn. Vi hämtade väggar och takstolar, 
målade väggarna inne och monterade allt den 7 dec, strax före vintern slog till.
Den 14 dec bjöd Räddningschenfen hela gruppen på lunch på Rönngården vilket vi är 
glada och tacksamma för. 
Härefter skulle vi ta paus till januari men den 21 dec sattes portar på generatorhuset 
och först härefter tog olboysen paus till jan 2011.

Vi som var oldboys:
Jan-Erik Ståhlman och Göran Wilhelmsson  Prästgården, Helge Eriksson Röjskär, 
Edgar Eriksson Önningby, Herman Jansson och Stig Aller Överby



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. 

 

__________________
Edgar Kalm
ordförande

__________________
Johan Aller
vice ordförande

__________________
Oscar Strand 
sekreterare

__________________
Christian Henriksson

ledamot

__________________
Calle Valve
ledamot

__________________
Kristian Aller
ledamot

__________________
Robin mattsson
ledamot, juniorledare

__________________
Ralf Manelius
kårchef

_____________
Göran Wilhelmsson
oldboys kordinator
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