
Verksamhetsberättelse 2011

Medlemmar

Antalet medlemmar i Jomala fbk har varit, i alarmavdelningen (16år och uppåt) 41 st, i 
junioravdelningen 15 st och i oldboys-gruppen 5 st. Damklubben hade 14 st medlemmar. 
Hela 5 medlemmar har flyttat till senioravdelningen från juniorerna.
Antalet understödande medlemmar har minskat marginellt men medlemsintäkterna har 
ökat något till 1350 € fördelat på 66 hushåll och 8 företag.
(2010: 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).

Resor, Möten, fester

En lyckad familje-, gårdsfest hölls som säsongsavslutning inför sommaren. Det bjöds på 
mat och dryck samt underhållning för barnen bestående av lånade spelautomater från 
PAF.
I samband med skördefesten hölls öppen-brandstation i samarbete med ÅBF. 
Arrangemanget blev en succé med 415 vuxna och 243 barn som besökte stationen. På 
programmet stod bilsläpp från Edgars kran, förstahandssläckning, släckargranskning, 
hoppslott och brandbilsåkning för barnen mm. 
Höstsesongen avslutades med en glöggkväll för medlemmarna.
På ÅBF´s framtidsseminarium i Eckerö hade kåren 3 st deltagare. Även på ÅBF´s 
årsmöte hade kåren representanter. 

Cafs, OneSeven

Kårchef  Ralf Manelius intresserade sig för ett nytt högtrycksskumsystem, CAFS av 
märket OneSeven. Det är ett tyskt system som fått stor spridning i Norge och även i 
sverige. Ralf arrangerade ett studiebesök till räddningstjänsten i norrtälje som troligen 
kommit längst i Sverige vad gäller användningen av detta system. Med på resan var 4 
kårmedlemmar och brandchef Lennart Johansson.
Arbetet med att finnansiera en investering i ett sådant system till J11 inleddes. Ett 
sammarbete med Ömsen var på gång, men till sist gjorde kommunen investeringen.
Monteringen i bilen pågick under hösten och gjordes av medlemmarna själva. Cirka  340 
timmar lades ner på installationen, som för övrigt var den första i Finland. Glädjen var 
självfallet stor när allt var klart och i drift.



Övriga investeringar

• 5 kompletta begagnade rökdykaraggregat och en revitox, räddningsmask har 
köpts från Skelefteå räddningstjänst.

• En stor gas-wookpanna och en ny gasgrill 
• Husqvarna robotgräsklippare.
• Nya bakdäck och startbatterier till J11
• Ett 6-manstält till junioravdelningen 
• tvåpelar-billyft som var monterad av ivriga medelmmar inom ett dygn
• En verktygsvagn komplett med verktyg till verkstan

Hemsida och It

Efter önskemål av kårens it-ansvarige, Robert Nyholm, köptes en nätverkshårddisk med 
automatisk säkerhetskopiering. I och med att ÅBF bytte hemsideleverantör så sade också 
kåren upp sitt avtal med PBS och Robert fixade på egen hand en mycket fin hemsida 
istället. Den ligger på kårens  nya nätverkshårddisk, adressen är www.jfbk.ax. Sedan 
sidan lanserades i slutet av september har den haft 1119 besök (varav 235 unika 
besökare). I och med denna egna server finns nu även möjlighet till stiliga -@jfbk.ax 
e-postadresser.

Övning och utbildning

2 medlemmar har gått räddninmgsmanskurs
4 medlemmar har gått kurs i ytlivräddning

Ralf och Brandinspektör Henrik Olofsson har varit på MSB's instruktörskurs för
räddning vid bussolyckor i Sandö, dom var även på skolningsdagar till Katrineholm.

Sammövning har hållits med Gottby FBK vid ett flertal tillfällen. Vid en gemensam 
övning med Gottby FBK och FHJ-gruppen var Marika Karlsson från akuten och föreläste 
om omhändertagande av skadade.

Totalt har hållits 40 övningar och i snitt har 18,5 medlemmar deltagit per övning.

Utryckningar och övriga uppdrag

Under året har kåren varit larmad till 64 räddningsuppdrag med ett deltagande av 9,5 man 
i snitt. Den mest omfattande insatsen under året var branden då Dax agenturer i Dalkarby 
totalförstördes. Under den insatsen lades det ner 261 timmar arbete inom JFBK. Förutom 
JFBK var räddningsverket samt Standnäs, Gottby, Finströms och Lemlands FBKer 
involverade i släckningsarbetet. En genomgång av branden hölls för alla inblandade i 
vagnshallen då det bjöds på grillmat 



Även detta år har kåren varit larmade på lyfthjälp vid 3 tillfällen, en katt har hjälpts ner ur 
ett träd och i samband med ett strömavbrott var 2 man och levererade reservkraft åt 
Ålcom vid Narmo basstation.

Nedan en sammanställning från alarmcentralen över kårens utryckningar
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JANUARI - 1 - 1 - 1 - - - 3
FEBRUARI - - - 1 - 1 - - 1 3
MARS - - - 2 - - 1 - - 3
APRIL - 2 - - 1 1 - - - 4
MAJ - 3 - 4 1 - 1 - - 10
JUNI - - - 3 1 1 1 - - 6
JULI - 2 - 4 - - - - - 6
AUGUSTI - 4 - 4 1 - - - - 9
SEPTEMBER - 1 - - 1 - 1 - - 4
OKTOBER - 4 1 1 - - 1 - 1 8
NOVEMBER - 1 - 1 - 1 - - - 3
DECEMBER - 3 - - - - 2 - - 5
TOTALT 0 21 1 21 5 5 7 0 2 64

Övriga uppdrag som utförts under året:

• En ladugård i Karrböle har eldats upp mot ersättning
• Kåren har deltagit vid en utrymningsövning vid Vikingaåsensskola
• Kåren har varit och skottat snö från taken vid Vikingaåsensskola, PAF,

Transmar, ÅCA och Snickarboden
• Isen på grusplanen vid skolan har spolats
• bevakning av Rallysprinten 
• Bevakning vid dansensvänners dansgala på vikingahallen
• Provtryckningar av vattenledningar
• i samband med Jippo vid Kantarellen var kåren och bjöd barnen på åktur med 

brandbil
• J11 har varit kallad till flygfältet som förstärkning ett flertal gånger
• Kåren skötte försäljningen och parkeringsvakten i samband med aktionerna vid 

Böjsas i Gottby. Intäkterna gick till damklubben. Många medlemmar ställde upp 
och jobbade med detta



Verksamhetsberättelse 2011 för Jomala FBK:s junioravdelning

Ung blir gammal!
Ja så började året då totalt 5 stycken juniorer fick flytta upp och börja öva med seniorerna 
och även ta ansvar som hjälpledare på juniorövningarna.
Detta är en och kanske den viktigaste biten men juniorarbetet då ungdomar som dessa 
börjat i brandkåren vid en tidig ålder och haft ett stort intresse för verksamheten och 
deltagit aktivt i övningar, läger och träffar har de fått en bra grund inom brandkårens 
arbete att ha med sig till seniorövningarna och kommande larm och utryckningar!

I övrigt fortsatte övningsåret som vanligt med övningar varannan onsdag och har bestått 
av: Olika klareringar både vatten och el, radioövningar, skallgång och olika små case. 
Dessutom bjöds Gottby FBK:s juniorer in på en samövning som innefattade första hjälp 
och räddningsarbete genom att köra kran och provklippa med hydraulsaxarna.

I Maj var det dags för miniläger och detta år i ett nytt format!
Lägret hölls som tidigare i samarbete med Strandnäs FBK och även Gottby bjöds in men 
tyvärr var intresset svalt från juniorenas sida men stark på ledarsidan!
Skillnaden från tidigare år var att lägret varade hela helgen från fredag kväll till söndag 
eftermiddag, istället för att sluta på lördag. I lägret deltog 11 juiorer, 5 hjälp ledare och 7 
ledare. Juniorövningarna tog i slutet av maj en paus för att förbereda inför sommarens 
läger.

Den 2 juli åkte sedan en fullastad buss men ungdomar och ledare över med färjan för att 
först övernatta på Ekenäs FBK:s lokal och morgonen därpå åka upp till lägerområdet i 
Molpe, ett mycket fint lägerområde med nära till stranden! Från Jomala deltog 7 juniorer 
och en ledare. Lägret var som vanligt i FSB:s regi och utbildning m.m. var helt enligt 
tradition. Temat för i år var Ankeborg och varje kväll var något på gång mellan Ålands 
gröngölingar och Västra Nylands björnbusar!

Då skolorna startade började också övningarna på nytt och fortsatt under hösten dels med 
klättring, rökdykning och samarbetsövning med Strandnäs.
I oktober hölls även ett lokalläger som var tänkt att vara i Jomala men pga. lokalbrist 
flyttades det till Finström istället, där deltog 11 juniorer, 2 ledare och en hjälpledare från 
kåren.
I år tog vi även upp kampen i lucia tåget tillsammans med Strandnäs med temat våra 
årstider, och som ensamt ekipage att ha snö!  

Ledare under året: Robin Mattsson, Ida Boström, Peter Hagström, Elin Karlsson, Mikael 
Ahlqvist, Simon Sundin och våra nya hjälpledare.

Tusen tack alla som gjort även detta övningsår möjligt!



Årsberättelse över oldboysens versamhet 2011.

Oldboysen började sin verksamhet den 11 januari.
Under året har vi träffats på tisdagar mellan kl.12-16. Under tiden januari - maj  samt
oktober – december dock med sommaruppehåll juni-september. 
Vi träffades på nytt den 26 oktober för att planera höstens träffar.
Arbeten vilka vi utfört under året har varit :
– slutfört monteringen av spiraltrappan
– putsat och servat Willysen för museet
– översyn av kårens utrustning i brandmuseet
– byggt förlängning av generatorhuset med oljeförråd
– iordningställt och monterat dieseltank och pump
Gruppen har träffats vid 16 tillfällen och utöver detta gjort otaliga turer för uppköp
inför tisdagsträffarna.
Antalet timmar gruppens medlemmar lagt ner på det frivilliga arbetena under året
torde uppgå till ca. 250-300 tim.
Medlemarna har varit 5 st från tidigare 6 efter som Edgar Eriksson under året inte
kunde vara med på grund av sjukdom. Han avled sedan i februari.
Årets verksamhet  avslutades med att Räddningschefen Lennart Johansson bjöd hela
gruppen på julluch den 20 december, vilket vi härmed får tacka för.

Medlemmar:
Helge Eriksson Röjskär
Stig Aller Överby
Herman Jansson Överby
Jan-Erik Ståhlman Prästgården
Göran Wilhelmsson      ”
Jomala den 10 januari 2012
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. 

 

__________________
Edgar Kalm
ordförande

__________________
Calle Valve
vice ordförande

__________________
Oscar Strand 
sekreterare

__________________
Kristian Aller
ledamot

__________________
Robert Nyholm
ledamot

__________________
Markus Landström
ledamot

__________________
Robin mattsson
ledamot, juniorledare

__________________
Ralf Manelius
kårchef

_____________
Göran Wilhelmsson
oldboys kordinator
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