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Ålands Brand– och Räddningsförbund

MEDLEMSINFO

Givande diskussioner på Framtidsseminariet i Geta den 9 november.

INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN
Den ljusnande framtid är vår!
Hej alla!
Dagarna blir oundvikligen allt mörkare och vintern närmar sig. Men ÅBF och dess medlemskårer märker inte mycket av det vad det verkar! Vi har i höst jobbat effektivt för att forma den
framtid dit vi vill komma. Och det finns många ljusglimtar, ordförande berättar mer om detta i
sin text!
Den 9 november hölls Framtidsseminarium, höstmöte och fest på Furulund i Geta.
Uppslutningen var glädjande bra både på dagen och kvällen med över 40 seminariedeltagare
och dubbelt upp till middagen och dansen. Geta FBK hade ställt i ordning Furulund med den
äran, och de slutliga pluspoängen kom när de överraskade festdeltagarna med nattmat efter
midnatt!
Nu vidtar ett digert arbete för styrelsen med att få ner alla goda visioner på pränt, och sedan
även förverkliga dem.
I detta blad får ni dessutom läsa om sommarens ungdomsläger och om en ny applikation som
Robert Nyholm byggt för Android. Sol-Britt Blomqvist rapporterar från Evitskog och som
vanligt får ni senaste nytt från styrelsen samt aktuella utbildningar!
Ha det gott! önskar Tove
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EN HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDE
Ålands Brand- och Räddningsförbund
ser framåt!
Senaste helg samlades ca 40 brandkårister i Geta för att tillsammans diskutera framtiden
för ÅBF och dess medlemskårer. Det var glädjande att så många slöt upp och man kan
lugnt konstatera att det finns ett stort intresse hos våra medlemmar att vara med och forma vår verksamhet så att vi kan möta dagens och framförallt morgondagens utmaningar!
Traditionellt har vår verksamhet delats upp i operativt arbete, damarbete och ungdomsarbete. Lite slarvigt och provocerande sagt, männen har räddat liv medan kvinnorna kokat
kaffe, brett smörgås och stickat sockor. Båda arbeten har fyllt sin funktion och har varit viktiga för en fungerande verksamhet. Till saken hör också att så här har också världen utanför
brandkårsverksamheten också sett ut tidigare, men så är det knappast längre. Detta har
lett till att brandkårernas damverksamhet har haft och har stora problem med nyrekrytering
samtidigt som kraven på den operativa sidan har skärpts och intresset i stort för frivilligt
arbete har minskat vilket också gjort nyrekryteringen här till en större utmaning.
Med detta i bagaget började vi i lördags på Framtidsseminariet skissa på förslag till hur vi
kan ta oss an utmaningen. Vi gick igenom verksamheten och värderade vad vi idag är bra
på och vad vi är mindre bra på. Vi funderade på vad i vår verksamhet vi kan utveckla, ta
bort och göra nytt. Utgående från denna analys ska nu styrelsen jobba fram en konkret och
långsiktig strategiplan som kommer att föreläggas medlemmarna för beslut på vårmötet.
Vägkosten till styrelsen från Framtidsdagen var att skapa förutsättningar för en livslång
verksamhet för alla inom brandkåren. Detta är något som jag personligen ser mycket framemot att få jobba tillsammans med styrelsen för att förverkliga.
Styrelsen kan och har ett ansvar att skapa förutsättningar och stöda förbundets medlemmar, dvs brandkårerna, i deras viktiga arbete MEN styrelsen kan inte göra detta själv. Det
är ni medlemmar som ÄR ÅBF, det är ni som vet vad som behövs och det är NI som slutligen utför arbetet. Tillsammans kan vi alltså åstadkomma den vision som Framtidsseminariet målade upp! Det känns därför bra att konstatera att vi har aktiva medlemmar, ca 40 personer samlades alltså på framtidsdagen och till höstmötet samma kväll kom drygt 80!
Förutsättningarna för att göra någonting bra är allstå mycket goda! Nu håller vi ärmarna
fortsatt uppkavlade och bygger tillsammans EN BRANDKÅR FÖR ALLA som kan sysselsätta
och glädja dig att tjäna samhället från vaggan till graven!

Nu håller vi
ärmarna fortsatt
uppkavlade och
bygger
tillsammans
EN BRANDKÅR
FÖR ALLA!

Vi ses ute i verksamheten! Jag vill också passa på att
tacka alla våra medlemmar för året som gått och samtidigt önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
Ordförande Johan
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Sms Alarm
Sms Alarm en applikation för Android och är utvecklad med räddningstjänsten i
åtanke. Syftet med Sms Alarm är att användaren ska upptäcka det inkommande
larmet i ett så tidigt skede som möjligt och därmed reagera snabbare på larmet.
Applikationen är väldigt enkel att använda och väldigt anpassningsbar. Sms Alarm
lyssnar på sms från inkommande telefonnummer, dessa nummer ställer man in i
applikationen. Det finns två kategorier för larm, primär- och sekundärlarm.
Man kan endast ha ett telefonnummer för primärlarm men obegränsat antal för sekundärlarm. Man kan även ha olika larmsignaler för de olika larmkategorierna så
man hör skillnad inkommande larm, det finns ett stort antal larmsignaler att välja
mellan. Så det enda man behöver ställa in för att få applikationen att fungera är ett
telefonnummer och vilken larmsignal man vill använda, efter det är Sms Alarm redo
att larma!
Det applikationen gör nu är att den lyssnar konstant på inkommande sms från de inställda numren och när ett sådant sms tas emot så behandlar Sms Alarm meddelandet på ett helt annorlunda sätt än telefonen ursprungligen gör.
Bland annat följande sker: Larmsignalen man ställt in spelas upp, telefonen vibrerar
på ett helt annorlunda sätt än den ursprungligen gör, en annan notifikation sätts i
notifikationsfältet, viktig larminformation syns direkt i notifikationen, skärmen tänds
om den är släckt och lyser i 20 sekunder, om telefonen har en lysdiod så blinkar den
rött och till sist så sparas även mottagna larm separat på telefonen som sedan skrivs
till en loggfil för att enkelt få en översikt av alla larm.
Tillsammans gör dessa funktioner att användaren hör, ser och känner direkt om hon
mottagit ett larm eller ett vanligt sms, vilket gör att tredje part får hjälp snabbare!
Sms Alarm har även ytterligare inställningar, som t.ex. möjlighet att ställa in om
telefonens ljudinställningar ska följas, möjlighet till kvittering via återuppringning
samt en behändig widget.
Sms Alarm har nu över 750 aktiva användare och de länderna med flest installationer
är Sverige, Tyskland, Finland, Danmark och USA. Applikationen finns översatt till
svenska, engelska, tyska och finska. Kända användare av Sms Alarm är Jomala FBK,
Frivilliga brandkåren i Vörå samt Jyväskylä, grupper inom Sms Livräddarna samt
Svensk sjöräddning. Bekräftat är också att många deltidsbrandmän i Sverige och
frivilliga brandkårister i Tyskland använder Sms Alarm.
Sms Alarm finns att ladda ner gratis från Google Play.
För mer information om Sms Alarm besök dess hemsida www.smsalarm-app.net,
denna sida är endast på engelska.
Kommentarer, förslag och annan feedback tas gärna emot, använd då kontaktformuläret på Sms Alarms hemsida.
Robert Nyholm
Utvecklare Sms Alarm
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EN KRYSSNING MED F/S BRACE

I somras höll FSB sitt traditionella veckoläger och i år var det Ålands tur att
hålla i arrangemanget, temat var såklart kryssning.
Då planeringen kommit igång utsågs Lemböte lägergård som den bästa platsen för
att hålla lägret på och så blev det. Veckorna gick och planeringen fortsatte och veckorna innan lägret gick åt till att skaffa allt som behövdes och börja sammanställa det
till bl.a. ett mattält, skyltar osv.
Veckan innan lägret kunde vi börja med arbetet på
Lemböte. Gräset på åkern där tältområdet skulle bli
slogs, och utbildningsområdet röjdes upp. Helgen innan satte vi sedan igång med att resa mattältet, utbildningstälten och bygga vårt eget bollhav!
Jungfruresan gick av stapeln den 21 juli med Sabina
Holopainen som kapten och Johan Jansson som
överstyrman, med på resan var totalt 320 deltagare.
Resan gick mycket bra med utbildning för ungdomarna varje dag enligt dom olika kurserna och varje
kväll väntade en ny kvällsaktivitet så som olympiad,
skattjakt och talangtävling. Även ledarna hade nya
uppgifter och ledtrådar varje kväll för att till slut hitta
den gömda skatten ombord.
Resan nådde sin sluthamn den 27 Juli då en trött
men glad besättning och passagerare mönstrade av i
väntan på nästa års läger!
Klart för middag vid Captain’s table
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EN KRYSSNING MED F/S BRACE,
forts...

Bollhav för de minsta

Ungdomar och ledare samlade för talangafton

Robin och Nalle Puh väntar på talangafton
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DAMVERKSAMHETEN FORTSÄTTER…..?
Sol-Britt Blomqvist var den 6 oktober till Evitskog på ”Utbildnings-och Utvecklingsdagar för
brandkårsdamer” som Finlands svenska brand– och räddningsförbund (FSB) ordnade. Fem
grupper funderade där på temat ”Brandkårs-damarbetet i framtiden”.
• Konstateras att det finns krafter som arbetar för en framtida damverksamhet inom
FSB.
• Det funderas på att kallas stödavdelning istället för damavdelning. Då hänger
man inte upp namnet på kön utan på innehållet.
• Kanske man kallar möten för övningar istället, framfördes också.
• En vision för damarbetet inom brandkåren.
Ovanstående var alltså vad man diskuterade inom FSB.
På Åland tar vi nu efter Framtidsdagen ett helhetsgrepp om brandkårsverksamheten. Vi
särskiljer inte på damer och övriga brandkårister utan alla tillhör samma verksamhet.
Förhoppningsvis blir detta ett arbete vi kan göra hand i hand med våra brandkårskolleger på fastlandet.
Allt är möjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid.

KÅRCHEFSTRÄFF!
Tid & plats: 11 januari klockan 12.00-17.00 på Finström FBK:s depå.
Program:
•
Information och diskussion angående larmrutiner, sambandsrutiner, oljeskydd, m.m. med räddningscheferna Lennart Johansson och Thomas Mattsson.
•
Diskussion angående utbildning för Ålands frivilliga brandkårer med ÅBF:s
utbildningsledare Jan Lindholm.
Deltagarantalet kommer att begränsas till max tre stycken från varje kår, där kårledningen är den tilltänkta målgruppen. Utbildningsledaren Jan Lindholm kommer
att kontakta samtliga kårchefer gällande detta!

Planerade utbildningar:
Vårterminen 2014:
Ytlivräddning
Kurs i Släckningsarbete
Brandkårens FHJ
Räddningsarbete
Höstterminen 2014:
Rökdykning
Arbete på Höghöjd
Identifiering av farliga varor
Behovet av skolning utreds i januari, efter detta kommer denna preliminära utbildningsplan att uppdateras med flera kurser.
Grundläggande HLR skolas för tillfället ut till kårerna fortlöpande. Utbildningsbehov
utreds av ÅHS.
Har ni frågor/önskemål kontakta Jan Lindholm på tfn 040-5590 740.
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Kort från styrelsen
Aktuella ärenden just nu är:
•

Uppgörande av förslag på långsiktig strategi för ÅBF. Ett förslag görs upp med
avstamp i det som diskuterades på Framtidsseminariet i Geta. Förslaget ska
vara klart för presentation för medlemmarna på vårmötet 2014, som för övrigt
hålls i Hammarland.

•

FSB:s studiedagar i Lovisa med omval av den åländska representanten i FSB:s
styrelse, dvs Jan Lindgrén med Johan Ehn som ersättare. Räddningschef
Thomas Matsson föreslås som ersättare för sakkunnig Ole Wik.

•

En arbetsgrupp bestående av ÅBF:s respresentanter Johan Mansnerus, Robin
Mattsson och Sten-Göte Nyman samt de båda räddningscheferna Lennart Johansson och Thomas Mattsson har tillsatts för att komma med förslag på hur
ÅBF:s kursutbud kunde reformeras.

•

Prehospitala sjukvården

•

Brandkårsmuseets framtid

•

Infotillfälle med tema astbilskörkort 20/11 kl 19 på Hotell– och restaurangskolan

•

HAKA-kurs 11 december

Till sist ett stort TACK
till Geta FBK för
arrangemanget av ett
trevligt höstmöte med
dito efterföljande fest!

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

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