
Årsberättelse 2012



Resor, möten och representation

På kårens vårmöte deltog ÅBF´s nya verksamhetsledare Tove Jansson som 
presenterade sig själv och sitt arbete inom ÅBF.
FSB´s kongress arrangerades i slutet på maj detta år i Mariehamn. Jomala FBK deltog 
kort sagt i allt utom med tävlingslag.
En numera traditionell säsongsavslutning med middag för hela kåren inklusive 
familjer hölls som vanligt i vagnshallen i maj.
Ett infotillfälle med nya polismästaren ordnades i ÅBF´s regi på brandstationen.
I samband med ett biskoppsbesök till Jomala församling presenterade kåren sin 
verksamhet tillsammans med övriga föreningar verksamma i kommunen.. 
ÅBF´s årsmöte med efterföljande fest hölls i saltvik, kåren var väl representerad  så 
väl på mötet som i efterföljande festligheter.
Med på ÅBF´s resa till skydsmässan i Stockholm var ett tiotal brandkårister.

Övningar Kurser mm

Under året har 42 övningar hållits med ett deltagande på i snitt ca 19 man per övning.

Kåren har varit 2 gånger till Mariehamns räddningsverk och en gång till Lumparland 
för att i första hand demonstrera OneSeven systemet. 

Vid en trafikolycksövning i Lumparland deltog J15 och några man från kåren, övriga 
deltagare var Lemlands FBK och ambulans från MRV.

En samövning med sjöräddningen hölls under hösten i ytterbyviken. 

Räddningsområde Ålands landskommuner i sammarbete med
Mariehamns räddningsverk ordnade en kurs i räddning vid bussolyckor
 i mitten på april. Först hölls en teorikväll vid Hotell och restaurangskolan följd av två 
dagar med praktiska övningar vid Jomala brandstation. Ralf Manelius var delaktig i 
planeringen av kursen.som lockade ca 120 deltagare från hela Åland, varav 17st från 
JFBK. Brandkårerna, Ambulansen, Akuten, förtsahjälpengrupperna, polisen, Bärgarn 
och bussbolagen var involverade.

Tillsammans med Gottby FBK har det hållits 2 introduktionskurser i One-seven 
släckning med utbildare Erik Elwemark, den ena gången med ett stort hus som 
övningsobjekt. Erik har också hållit en föreläsning om praktiskt användande av 
värmekameror som ÅBF ordnade vid Jomala brandstation.

I kurserna i FSB's utbildningsstege har kåren haft deltagare enligt följande. 

Släckningsmannakurs 6 st
Kurs för enhetschefer  2 st
Brandkårens kurs i förstahjälp 3 st



Utryckningar

Jomala FBK larmades år 2012 på 60 utryckningar med ett deltagande på i snitt nästan 
10 man per larm. (9,8). Intressant nog kan nämnas att den enda egentliga branden i 
komunen under året var en bilbrand. Således kan One-Seven anses ha varit en bra 
investering ur ett förebyggande perspektiv.

Några utryckningar som krävt större insats eller som annars utmärkt sig nämns nedan. 

Barfotagränd i Mariehamn, Takbrand på hyreshus.
Husbrand i Lemland
Rökdyknings assistans till husbrnad i Eckerö
Rökdyknings assistans till garagebrand i Västanträsk
Brand vid Quikly kemtvätt i Mariehamn. 
Trafikolycka bil-lastbil i Lumparland
Trafikolycka i Lemland personbil på sida
Assistans vid bärgning av båt som sjönk i Östrahamnen
Brand i flishög i Möckelö
Kemikalieutsläpp vid Ålands vatten
Postens sprinkler löste ut, vattensanering
Snöskottning från delvis rasat fårhus
Assistans till polisen, nedtagning av katt som satt högt upp i en ladugård,
Lyfthjälp till rörelsehindrad person i hemmet 

Nedan en sammanställning från Alarmcentralen över kårens utryckningar
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Dykar
alarm Övrigt Totalt

JANUARI 2 1 1 - 1 1 - 2 9
FEBRUARI 2 - 2 1 - 1 - 1 7
MARS - - - - 1 2 - - 3
APRIL - - 2 - - - 1 3
MAJ 1 - 1 1 - - - 1 4
JUNI 1 - - - - - - 2 3
JULI - - 1 2 - 1 - 2 6
AUGUSTI 1 - 1 1 - - - - 3
SEPTEMBER 1 - 5 - 1 1 - - 8
OKTOBER 2 - - 1 - - - - 3
NOVEMBER 3 - - 1 1 - - - 5
DECEMBER 2 1 1 - - 1 - - 5
TOTALT 15 2 14 7 4 7 0 9

Övriga uppdrag
• Isen har spolats vid skolorna
• kåren har varit på bevakning av Dragrace vid flygfältet och Rallysprint
• J11 har varit 2 gånger som backup till flygfältet
• Kåren var med på Caravanklubbens mässa vid Östrautfarten och
      demonstrerade bilsläpp från Edgars kran samt klippning av den krashade bilen.



• J11 var utställd i sjökvarteret med ÅBF vid sjödagarna
• Även detta år har brandkåristerna skottat snö från åtskilliga kvadratmeter tak.

Investeringar

Fritidskassan har köpt  en begagnad manskapsbil, Mercedes Vito –99, från st. Mickel. 
Mycket arbete lades ner av kårmedlemmar för att få bilen i fint skick. 
Brandskyddsfonden gav bidrag på 40% av totala anskaffningsvärdet.
Den ursprungliga planen var att Mercedesen skulle ersätta den tidigare 
manskapsbilen, men efter önskemål från i första hand junioravdelningen har styrelsen 
beslutat att behålla båda, åtminstone tillsvidare.

Landskapet har köpt luftassisterade stöttor och pallnings klossar för tungräddning som 
placerats i J15.

Kommunen har som ett komplement till One-Seven köpt en elektrisk 
rökevakueringsfläkt med skumtillbehör till J11

5st hopfällbara bord med bänkar har köpts till fritidskassan.

2st larmkviteringstavlor har tagits i bruk dit medlemmarna ringer och kviterar om man 
är på väg på ett alarm. På så vis kan dom som kommer till stationen se vilka andra 
som är på väg. Tavlorna berättar till ”Kristians skåp” hur många som kviterat och då 
en bil startar skickas ett  grupp-sms med antalet kviterade och vilken bil som startat.

Som julkapp från kåren fick alla medlemmar boken ”Gryningspyromanen” skriven av 
Jörgen Petterson och David Widlund.



Verksamhetsberättelse 2012  för Jomala FBK:s junioravdelning

Åter har ett övningsår passerat, men inget tråkigt år har det varit för de!
Året började starkt med många 15 juniorer samt 12 ledare och med ett helt nytt 
släckningssytem i J11 att visa och demonstrera.

Övningarna under våren löpte på med 1a hjälp, ytlivräddning och olika case. 
En gemensam övning hölls tillsammans med Strandnäs FBK då one seven systemet 
demonstrerades på det gamla telefonhuset under en rökdykningsövning som 
omfattade allt från sökning till första delvård utanför huset.

I Maj var det dags för det alltid lika populära minilägret, och även i år hölls det över 
en hel helg. Samt så deltog även Gottby FBK med sin junioravdelning så det blev nytt 
rekord i deltagare. Lägret hölls som tidigare även i samarbete med Strandnäs FBK. 
Totalt delades Jomala styrkan in i 3 grupper: J11, J15 och J21.
Under lägret skedde allt möjligt och omöjligt, bl.a. så hade det skett en 
helikopterolycka på fågelberget och så hade en inspelnig av bonde söker fru slutat i 
kaos på en gård i Jomalaby.

Den 30 Juni åkte sedan en fullastad buss men ungdomar och ledare över med färjan 
för att delta i FSBs sommarläger som hölls vid Syndalen i Hangö. Lägret löpte på 
under en vecka med strålande väder och med mycket kultur då temat för lägret var 
Nordens länder där Åland representerade Finland. Sista dagen såldes biljetterna för 
lägret 2013 som hålls på Åland med kryssning som tema.

Då skolorna startade började också övningarna på nytt och fortsatte under hösten dels 
med ett besök till sjöräddningen där vi fick ta en provtur med deras nya räddningsbåt 
”Svante G”. I övrigt fortsatte övningarna med det sedvanliga och vi avslutade året 
med totalt 17 juniorer
Vi deltog även i luciatåget tillsammans med Gottby och Strandnäs med ett grönt och 
miljövänligt tema!

Ledare under året: Robin Mattsson, Ida Boström, Peter Hagström, Elin Karlsson, 
Mikael Ahlqvist, Simon Sundin, Daniel Johansson, Sebastian Pentinsaari, Klara 
Karlsson, Freddy Österberg och Dennis Skogström.

Tusen tack alla som gjort även detta övningsår möjligt!



Verksamhets berättelse för JFBK:s  Old boys 2012.

Vårvintern började jobbet sent. Göran W. Var några veckor i Spanien. Under den 
tiden var verksamheten helt stilla.

Mot våren gjordes lite underhålls arbete på den nya manskapsbilen J 17, samt på 
börjades renoveringen av motor pumpen Coventry. Även ett skyddsräcke framför 
konstverket i lektionssalen tillverkades.

Willysen togs från museet för att det behövdes service på denna. Willysen 
besiktigades i feb. Besiktning skall ske igen efter 2 år. Där efter fördes den åter till 
museet.

Hösten började med att Fargon hämtades med bärgare från museet och placerades i 
vagnshallen för renovering. Tack till Ronny!

Bromsarna har reparerats, slanglådorna framme vid pumpen har riktats och målats. 
Vidare har bakdörrarna reparerats för grava rostskador. Skåpet är under slipning och 
spackling och beräknas bli målat under våren 2013.

Medlemmar i gruppen har varit Syssloman Göran Wilhelmsson, Helge Eriksson, 
Herman Jansson, Stig Aller samt Jan-Erik Ståhlman. Herman har föredömligt kokat 
kaffe och ”bakat”. Trevligt vore att få gruppen utvidgad.

 

Old Boys gruppen Jomala 19 mars 2013  gm. J-E S.



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.

.
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