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Ålands Brand– och Räddningsförbund

MEDLEMSINFO

Finströms nya släckningsbil

INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN
Vår i luften!
Hej alla kårer! Här kommer nu årets första Medlemsinfo.
I skrivande stund har vi underbart vårväder utanför fönstret, och snödropparna har slagit ut
vid husknuten. Jag har nu jobbat fem månader som verksamhetsledare för förbundet och
börjar småningom bli litet varmare i kläderna.
De första månadernas arbete har för min del främst präglats av att sätta mig in i mina arbetsuppgifter: otaliga är de frågor främst ordförande fått svara på. Rent konkret handlade
arbetet på senhösten mycket om den nya hemsidan, och nu i vår har de mesta delen av arbetstiden gått åt till förberedelser inför kongressen. Jag har även samlat in statistiken för år
2011 och glädjande fick vi in all statistik! Tack ska ni ha!
Även telefonkatalogen har färdigställts. Eftersom den är helt up-to-date så pass kort tid beslöt vi
att inte lägga för mycket krut på fint färgtryck utan den trycktes upp i enklare form.
Kom ihåg att fortlöpande meddela mig förändringar i er organisation:
Målsättningen är att den telefonkatalog som finns på hemsidan
www.brandkar.ax ständigt är aktuell. Men det hänger på att ni matar mig
med uppgifter :-)
Jag nås per telefon 040-761 58 78 eller per e-post: brandkar@aland.net
Hälsningar, Tove
Sida 1

FINSTRÖMS NYA SLÄCKNINGSBIL

Den nya bilen är byggd som en ”framskjuten enhet” enligt svensk terminologi.
Dessa bilar har mindre släcksystem och är i övrigt utrustade med det nödvändigaste.
I Sverige köps bilarna mestadels in till deltidskårer som då får minskad bemanning. De är främst tänkta att opereras av två man även om vår har baksäte också, mest med tanke på ungdomsavdelningen.

Bilen står strategiskt placerad på Breidablick, mitt emellan
stugvägarna på Bergö och stugvägarna på
Bastö. Man skall dock hålla i minnet att det
är ett litet system som knappast klarar några
större husbränder på egen hand. Släckningsvätskan i nya bilen räcker runt tolv minuter
jämfört med cirka fyra minuter i den gamla.
Det skall ge gott om tid för styrkorna från
Godby att hinna fram. Släcksystemet är ett
CAFS system (Compressed Air Foam Solution) av Rosenbauers fabrikat. Efter tjugofem
års erfarenhet av små bilar med lite vatten
och traditionellt pumparrangemang visste vi
att den nya bilen måste utrustas med ett annat släcksystem varför arbetsgruppen i samråd med påbyggare föreslog detta system.
Bilen togs i bruk i november i fjol och skall
ännu utrustas med bräda och torrdräkt för
ytlivräddning samt sjukvårdsutrustning så
snart budgeten det tillåter.
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För den som vill veta mera:
www.cafsinfo.com
www.youtube.com,
sök på CAFS

FINSTRÖMS NYA SLÄCKNINGSBIL, forts...

Erfarenheterna så här långt är goda,

släcksystemet är mycket lättskött, i
princip bara att vrida upp luftventilen. Det har dock visat sig ha en tendens att frysa vid låga
temperaturer och upprepade starter. Skummets effektivitet och beteende vid kyla är heller
inte helt testade ännu.
Annars funkar det precis som CAFS ska göra, skummet ”klistrar” på tak och väggar vilket är
hela idén, pyrolysen avbryts så länge skummet hänger kvar. Olika trender inom släcksystem
kommer och går, högre tryck eller lägre, skuminblandning för att bryta ytspänning eller som i
vårt fall att blanda in stora mängder luft i släckvätskan. Fördelen med ett sådant här system
är främst vikten och användningstiden, vilket gör det möjligt att bygga på en mindre bil. Undertecknad är övertygad om att vi kommer att se fler liknande bilar på Åland i framtiden.

Christian Rögård,
Finströms FBK

UNGDOMSLEDARNA INFORMERAR
Utbildningsdagar för ungdomsledare ordnas den 30.3-1.4 i Åboland.
Utbildningsdagarna startar kl.11 den första dagen vilket innebär att vi från Åland åker
kvällen innan eller på natten från Långnäs, beroende på hur deltagarna själva önskar.
Kursledarutbildning och lägerplanering ordnas 28-29.4 i Mellersta Nyland.
Ungdomsledarkurs ordnas den 2-4.3 i Västra Nyland.
Sommarens traditionella brandkårsläger ordnas 30.6-6.7 i Syndalen av VNB.
Temat för årets läger är NORDEN! Från Åländskt håll kommer vi att ta fasta
på den finska kulturen. Mellersta Nyland skall i sin tur använda sig av
Lärorik utbilddet som är typiskt i den Åländska kulturen. Lärorik utbildning och
ning
och spänspännande upptåg utlovas! Häng med!
nande upptåg
utlovas! Häng
På kommande: Utbildarkurs i oktober 2012 samt utbildningsdagar för
med!
ungdomsledare i november 2012.

FSB:S KONGRESS 19-20 MAJ 2012
Under vintern har styrelsen & verksamhetsledaren jobbat intensivt inför Finlands
Svenska Brand– och Räddningsförbunds vårkongress, som ju i år ordnas här på
Åland! Det mesta av programmet börjar bli klart och här kommer kort sammanfattat
vad som kommer att hända:
På lördagen startar kongressen med registrering och invigning på Alandica Kultur–
och Kongresscenter. Efter invigningen samlas kårerna för parad genom Mariehamn,
och sedan följer redskapstävlingar.
På kvällen är det fest på Mariepark med trerätters middag & dans.
På söndagen sker själva vårmötet, och då ordnas även intressanta föreläsningar. Ni
kommer t.ex. att kunna lära mer om CAFS eller höra historien om champangevraket
berättad av de svenska dykare som upptäckte det.
För anmälan & mer information, se www.brandkar.ax
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UTBILDNINGAR PÅ GÅNG
Våren 2012
Enhetschefskurs 30 mars — 28 april. Sista anmälningsdag 12 mars.
Räddning vid stora busskrascher 13-15 april. Sista anmälningsdag 23 mars.
Första Hjälp-kurs är planerad att starta i början av april.
Fystest för Rökdykarkursen kommer att hållas månadsskiftet mars-april
Rökdykarkurs startar i april-maj
Arbete på väg är under planering, mer info när detaljerna är klara
Därtill är målsättningen att även arrangera kurs i Arbete på höghöjd under våren. Om
tid inte finns till det skjuts kursen till hösten.

Hösten 2012
Kurs i räddningsarbete
Arbete på hög höjd (en eller två kurser)
Ytterligare någon kurs kommer säkert att ordnas under hösten, vi återkommer med
mer information efterhand.
Kom också ihåg att aktuell info alltid finns på förbundets hemsida www.brandkar.ax.
Genom att prenumerera på Nyheter och Kallelser på hemsidan så får du info om
kurserna direkt när de publiceras!

Efterlyses!
Har ni bra bilder från
er verksamhet som ni
tycker skulle passa på
förbundets hemsida?

Skicka in
bilder från er
verksamhet till
förbundets
hemsida!

Verksamhetsledaren tar gärna emot bidrag! Bilderna bör vara relativt högupplösta, lämpligt format är t.ex. jpg, och
det är också en fördel om de passar att
beskäras i avlångt format.
Maila era bilder till verksamhetsledaren
på adress brandkar@aland.net!
Långfärdsskridskoåkning på Slemmern 6 mars –12
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HÄLSNINGAR FRÅN KÖKAR!
I november

besökte Bertel Eriksson Kökar och
var med på en övning. Han berättar såhär:

Kökars
juniorer i
farten!

”Eftersom jag är på Kökar har jag "bevakat" det
aktiva Kökar FBK:s juniorers övning just nu i kväll.
Riktig brasa fick dom till trots en blöt höst.)Det lär ha
varit med hjälp av "Johannes blandning” (brännolja o
bensin).”

Kort från styrelsen
Styrelsen hade senast möte den 15 februari. Aktuella ärenden just nu är:
•

Årsmötet 2012: I år är det Lemlands FBK som står för arrangemangen och vi
träffas på Valborg den 27 april kl 19. Inbjudan och info skickas ut i månadsskiftet mars/april.

•

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2011 har färdigställts.

•

Halkkörning ordnas på Gillingebanan i höst! Intresserade kårer, kom ihåg att
anmäla er till verksamhetsledaren inom mars månad.

•

Kongressen 2012 närmar sig. Mer information om den i separat artikel inne i
bladet!

Det var det
2012 års första Medlemsinfo är klart! Hör gärna av
er med feedback & önskemål om reportage.
Jag tar även gärna emot
material från er till nästa
Medlemsinfo. Vi hörs!

Sida 5

ÅLANDS BRAND– OCH
RÄDDNINGSFÖRBUND
Södragatan 22 A
AX—22100 MARIEHAMN
E-post: brandkar@aland.net

