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I FÖRRA NUMRET AV BRANDSCOOPET 
skrev jag att vi måste bli väsentligt bättre 
på att förebygga arbetsskador. Under hös
ten har vi samlats i olika grupper för att 
få en bättre bild över orsakerna samt dis
kuterat varför vi inte lyckas minska an
talet allvarliga arbetstillbud och olyckor. 
Min preliminära uppfattning är att vi inte 
lyckats få till en bra samordning och besluts
ordning mellan förmågegrupper, olycksut
redning/analys, tillbud/olycksfallsutredning 
samt övning och utbildning. Min ambition är 
att vi ska utreda och lämna förslag till förbätt
ringar under första kvartalet 2017. Avsikten 
är också att Arbetsmiljöinstitutet ska följa 
detta utvecklingsarbete.

OM VI SKA UPPNÅ VÅRA UTTALADE MÅL, varav 
ett är att ständigt öka vår effektivitet vid in
sats, då krävs ju först och främst att vi har en 
bild av hur effektiva vi faktiskt är idag! Jag har 
inget emot flexibilitet i vårt arbetssätt eller i 
sättet vi bygger vår organisation på, men jag 

vill göra det med lyhördhet för objektiv fakta.  
UNDER HÖSTEN HAR det brittiska konsult
företaget ORH redovisat resultatet och ana
lysen av RSG:s operativa förmåga. Den första 
analysen lämnar inte svar på alla frågor men 
visar tydligt att våra optimistiska antagan
den av körtidsanalyser inte överensstämmer 
med verkligheten. Enligt rapporten är RSG 
inte ens nära målet att nå 90 % av alla bostä
der inom 10 minuter från den tidpunkt när 
brandstationen larmas: resultatet visar på 
cirka 54 %. Beräkningarna baseras på nuva
rande stationsplacering och alla faktiska hän
delser under åren 2011–2015 samt simulerade 
körtider. Inte ens med en fördubbling av an
talet av heltidsstationer uppnås en täckning 
till 90 % av alla bostäder inom 10 minuter.  
 
EXAKT HUR vi ska gå vidare nu när detta resul
tat står klart för oss tänker jag besluta i sam
förstånd med mina kompetenta kollegor här 
på RSG. Ni kan läsa mer om ORH:s rapport i 
detta nummer av Brandscoopet, på sida 6–7. 

FÖRBUNDET HAR UPPMÄRKSAMMATS inter
nationellt och nationellt under senare tid 
inom flera intressanta utvecklingsområden. 
Vår utbildnings och övningsenhet har haft 
besök av flera räddningstjänster från “när 
och fjärran” vilket är både glädjande och 
stimulerande. Vi deltar också med perso
nal inom nationella och regionala projekt 
samt utvecklingsområden. Jag får ofta höra 
mycket positiva signaler och uttalanden av 
chefer från räddningstjänster och nationella 
organisationer om betydelsen av RSG:s en
gagemang och kompetenta medarbetare! 
Som chef för RSG blir jag mycket stolt över 
Er professionalism och goda renommé! 
 

Avslutningsvis vill jag 
tillönska Er alla en 
riktigt God Jul och ett 
riktigt gott nytt 2017 
 
 

Jag får ofta höra mycket positiva signaler och uttalanden av chefer från 
räddningstjänster och nationella organisationer om betydelsen av RSG:s 
engagemang och kompetenta medarbetare! 

Lars Klevensparr
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TEKNIK

Snart kan alla operativa enheter på RSG enkelt ange sin 
status med ett knapptryck. Det nya systemet som tas i bruk 
i början av 2017 kommer bland annat att frigöra utrymme 

på radion och ger mer tillförlitliga insatstider. Brandscoopet 
har pratat med Lennart Liljeroth, enhetschef på  

Normativt och tekniskt stöd.

Text Brandscoopet

Positionering
Ny teknik för 

SNART SKA ALLA OPERATIVA ENHETER enkelt 
kunna uppge sin position med en knapptryckning.

VAD INNEBÄR STATUSHANTERING, ELLER  

SIGNALERING SOM DET OCKSÅ KALLAS?

Jo, statushantering har vi egentligen hållit på 
med länge, det vill säga ha kontroll på när ett 
fordon är ledigt för uppdrag eller när det re
dan är insatt på en händelse. Det gamla sättet 
med att tala om detta över radion med tal till 
ledningscentralen (LC) kommer att ersättas 
med en liten kod som med ett knapptryck 
skickas över RAKELnätet direkt in i dator
systemet som LC jobbar i och som anger sta
tus på enheten. Tiderna förs sedan över till 
insatsrapporten. 

VAD HAR DET NYA SYSTEMET FÖR FÖRDELAR?

Det innebär att man kan skicka enhetens sta
tus med ett knapptryck – till exempel att jag 
är framme på skadeplatsen, utan att vänta på 
att det blir ledigt på radion, vilket i sin tur 
innebär att tiderna kommer att vara mycket 
mer tillförlitligare än tidigare. Detta kan se
dan användas för att tillexempel planera var 
en ny brandstation bäst placeras eller mäta 
hur trafikutvecklingen påverkar våra insats
tider och mycket mera.

HUR PÅVERKAS DET OPERATIVA ARBETET?

Det påverkas i huvudsak mycket positivt i och 
med att vi nu tar bort mycket ”standardprat” 
från radion och istället skickar status så mins

kar risken att kritisk talinformation både från 
och till enheter och LC inte kommer fram.  
Det innebär också att viktig information 
från enheterna inte drunknar i bruset från 
allt standardprat i radion och lättare kan 
uppfattas. 

Vi måste dock vara uppmärksamma på att 
vi inte ersätter all kommunikation med att 
skicka status, viss talinformation kan vara av
görande för hur såväl hur vi löser uppgiften 
som säkerheten för vår personal

HUR BLIR DEN NYA UTRUSTNINGEN?

I upphandlingen har vi specificerat en utrust
ning som kan hantera både navigation och 
statussignalering. En av hörnstenarna i kra
ven har varit teknisk tillförlitlighet, vi har valt 
att inte pröva allt för ny teknik utan använda 
sedan tidigare känd tillförlitlig utrustning. 

KAN UTRUSTNINGEN OCH TEKNIKEN ANVÄN-

DAS TILL NÅGOT MER?

Vi har förhoppning om att på ett smart sätt 
kunna visa brandposter i navigationskartan. 
Vi har diskussioner med Vattenverket för att 
visa att vi kan hantera detta på ett säkert sätt. 
Tekniken medger också att vi kan öppna både 
portar och grindar och hantera en mängd 
övrig utrustning som förses med RAKEL
mottagare.

NÄR TAS DET NYA SYSTEMET I DRIFT?

Räddningsenheterna heltid har använt tek
niken i över ett år, nu ska vi införa tekniken 
på RiBenheterna och övriga tvåenheter som 
ingår i vår operativa organisation. 

Upphandlingen är avslutad och utrust
ningen kommer att börja monteras in runt 
årsskiftet. Parallellt med detta kommer det ut 
utbildningsmaterial, för att vi förhoppnings
vis ska kunna ta metoden i drift för ovanstå
ende enheter under första kvartalet 2017 

Tourniquet

Ett tourniquet-förband är ett av-
snörande förband som används 
för att stoppa blodtillförseln till 
en lem vid risk för förblödning. 

De används redan av militä-
ren och nu ska de införas hos 
RSG:s operativa personal. 

VARJE BRANDMAN SKA UTRUSTAS med sitt 
eget tourniquetförband i benfickan, främst 
för sin egen säkerhet. Dessutom ska varje bil 
utrustas med ytterligare förband som främst 
ska kunna användas för att hjälpa tredje man. 

Beslutet om att införa de avsnörande för
banden har sin bakgrund i vissheten om det 
hot om terror och riktat våld mot allmän
heten som räddningstjänsten kanske inte är 

främsta måltavlan för, men alltjämt präglas 
av i sin yrkesroll. 

Utbildning inom tekniken
Bengt Holm ansvarar för att utbilda RSG:s 
operativa personal i användningen av tour
niquet. 

– Det är inte riktigt klart när det här för
bandet kommer finnas i hela organisationen, 
men det är viktigt att all personal har möjlig
het att använda tourniquet för att hjälpa egen 
personal samt tredje man, säger Bengt Holm.

Utbildningen kring användande av tour
niquetförband sker i överenskommelse 
med Sahlgrenska Universitetssjukhus, vars 
ambulansöverläkare låtit utbilda vissa RSG
instruktörer som i sin tur utbildar den egna 
personalen vidare 

500 000 kr i projektstöd för 
renare utrustning
RSG har fått 500 000 kr i projektstöd för 
att säkerställa vår framtida tvättprocess 
samt för att driva en förkommersiell 
upphandling inom området dekonta-
minerande tvätteknik. 

Projektpengarna delas ut av statliga 
Vinnova till projekt där kommuner och 
andra aktörer får stöd för att planera eller 
utveckla nya lösningar för sina verksam-
heter, något som bidrar till bättre sam-
hällsservice och effektivare användning 
av ekonomiska resurser, säger Katarina 
Appelqvist upphandlingschef på RSG. 

På RSG finns sedan tidigare RAP- 
projektet som syftar till att förbättra 
arbets miljö och att skapa en renare  
arbetsplats. Just nu levereras och in-
stalleras ett reningsverk på Frölunda  
brandstation. 

Miljö och Hälsa i Göteborg har även 
godkänt den mindre diskmaskinen (för 
brandstationerna inom Göteborg) för 
våra masker och ventiler, upphandling 
på dessa pågår.

Vill du veta mer om RAP-projektet 
kontakta Roger Peander, Magnus  
Hedenström eller Torbjörn Pettersson.

Jämställdhet och  
mångfald – självklara mål
RSG, MSB och SKL, Sveriges kommuner 
och landsting, anordnade i november 
en konferens i Göteborg med rubriken: 
”Världen förändras – Det ska räddnings-
tjänsten också göra!” 

Om räddningstjänsterna ska kunna 
fullfölja uppdraget att förhindra alla typer 
av olyckor, behöver de bättre spegla sam-
hället och rekrytera bredare än vad som 
gjorts hittills. Jämställdhet och mång - 
fald ska vara självklara mål. Konferen-
sen vände sig till förtroendevalda och 
chefer.

noterat

ALLA BRANDMÄN SKA SNART HA ett eget tourniquet-förband i sin personliga utrustning.

Ny förbandsteknik inom RSG:

INSATSAVDELNINGEN
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Text Fredrik Dahlstedt

– TID ÄR ETT MÅTT PÅ EFFEKTIVITET, säger 
Lars Klevensparr, RSG:s förbundsdirektör. 
Så länge vi anser att tid är ett mått på effek
tivitet är analyser som denna viktiga för oss. 
Samtidigt är tid inte nödvändigtvis det enda 
måttet på effektivitet. Vad vi gör när vi når 
olycksplatsen är också viktigt. Utrustning, 
kapacitet, kompetens, materiel … allt sådant 
påverkar vår effektivitet.

Han talar om en nyligen färdigställd rap
port som bland annat visar att bara runt 55 % 
av Storgöteborgs befolkning nås av RSG:s 
styrkor inom 10 minuter, och att ytterligare 
40 % nås inom 20 minuter. 

Rapporten visar också följande:
• De stationer vars enheter påverkar för

bundets medelinsatstid mest är Frölunda, 
Gårda, Lundby och Angered. Detta efter
som de åker på flest larm.

• Den station som har störst påverkan på 
förbundets medelinsatstid är Gårda.

• Att inte åka på automatlarm skulle bara 
ge en marginell förbättring i svarstiderna 
(förbundets medelinsatstid för övriga hän
delser) vid mer allvarliga incidenter. 

• Att svara på hjärtstoppslarm skulle inte ha 
någon tidsmässig påverkan på RSG:s för
måga att hantera de incidenter (händelser) 
RSG i dagsläget hanterar.

– Dessa resultat är ju inte kopplade till några 
beslut i dagsläget, utan är ett underlag; en bild 
av vår verksamhet som ska hjälpa oss att bli 
bättre, säger Lars Klevensparr.

Inspiration från Danmark
Det var i Köpenhamn idén föddes. RSG:s 
ledning besökte den danska huvudstadens 
räddningstjänst och blev där varse om det 
analysarbete danskarna gjort kring sina in
satstider. Sammanställd data över flera års 
insatser. Statistik som kunde visa hur den 
operativa verkligheten tedde sig: var den 
skar sig med uppsatta mål och hur mycket. 
RSG:s ledning imponerades av tanken, och 
bestämde att formulera ett uppdrag för att 
mäta också RSG:s insatstider.

Uppdraget gick till Petter Backlund, in
satschef på RSG och en av de brandingenjörer 
med den tekniska kompetens som krävs för att 
hantera statistiska underlag av den här typen. 

En ny rapport beställd från Operational Research in Health 
visar att bara drygt hälften av Storgöteborgs befolkning nås av 
räddningstjänsten inom tio minuter. Scoopet har pratat med 
förbundsdirektör Lars Klevensparr och brandingenjör Petter 

Backlund om rapportens tillkomst och dess resultat.

– I Köpenhamn hade man låtit egen per
sonal göra hela analysarbetet, men vi visste 
även att London Fire Brigade anlitat ett kon
sultföretag med god framgång, säger Petter 
Backlund.

RSG ville göra ett eget analysarbete, och 
kände att man var tvungen att ställa vissa 
krav på den aktör som skulle komma att ge
nomlysa organisationen. 

– För oss var det viktigt att vi anlitade 
några som kan räddningstjänstverksamheter, 
säger Petter Backlund.

Att mäta  
för förbättring

– Det är bra att vi nu har 
en vetenskaplig grund att 
stå på. Nu har vi fakta att 
bygga beslut på, och har 
upptäckt områden vi kun-
de bli bättre på att samla 
in data kring. 

RSG:S UTTALADE MÅL för utryckningstider visar sig vara väl optimistiska enligt en rapport från ORH.

Efter en upphandling slöts ett avtal med ORH 
(Operational Research in Health) ett företag 
som har anlitats av räddningstjänster världen 
över, bland annat i Storbritannien och USA. 
Deras analysarbete är baserat på faktisk data 
och statistik över insatstider, sådan data som 
RSG:s arbetsgrupp bestående av Petter Back
lund, Martin Lindsten och Tove Nyth var be
hjälplig med att ta fram. Resterande analys 
består av simuleringar: hypotetiska bilder 
som illustrerar var stationer skulle behöva 
placeras för att uppnå maximal effektivitet. 

– Styrkan i den här analysen ligger just i 
kombinationen av verkliga siffror och simu
leringar, säger Lars Klevensparr.

I RSG:s handlingsprogram står att läsa att 
”RSG:s effektivitet vid räddningsinsats ska 
öka”. Hur definierar man effektivitet? Tid är, 
som redan nämnt, en av faktorerna, men för att 
kunna uttala sig om graden av någon egen ef
fektivitet krävs viss introspektion. Lyhördhet. 

– Det är bra att vi nu har en vetenskaplig 
grund att stå på. Nu har vi fakta att bygga 
beslut på, och har upptäckt områden vi kunde 
bli bättre på att samla in data kring, säger 
Petter Backlund.

Tidigare uppfattningar  
omvärderas
I ledningen har rapporten också gjort att man 
börjat omvärdera tidigare uppfattningar.

– Vi tänker mycket i termer av ”stations
placeringar” idag, men frågan är om det är 
rätt sätt att tänka. Jag tror vi måste gå mot 
större flexibilitet i vårt sätt att arbeta. Vi 
arbetar just nu med ett uppdrag att se över 
möjligheten att införa flexibla enheter, så
dana enheter som kunde vara konstant mo
bila i förbundet under vissa tidsintervall och 
anlända först till olycksplatser för att inleda 
insatsen i väntan på räddningsenhet, säger 
Lars Klevensparr.

Han får visst medhåll från Petter Back
lund:

– Det finns en förbättringspotential i var 
våra resurser är placerade, och i våra anspän
nings och behandlingstider.

Scoopet undrar om 10minutersmålet är 
ett måste? Varför inte ett 11minutersmål, om 
det vore mer realistiskt?

– Någonstans måste vi ju dra en gräns. 
Räddningstjänsten får ju inte komma hur 
sent som helst, säger Lars Klevensparr. 

Handfast plan kommer snart
Så hur kommer man följa upp rapporten? 
Frågan har redan tidigare riktats till för
bundsdirektören. 

– Jag sa på styrelsemötet den 3 november 
att jag tycker vi ska ha formulerat en handfast 
plan redan under första kvartalet 2017. Nu 
i december, 2016, ska vi analysera resultatet 
vidare. Jag vet inte hur mycket vi kommer an
lita ORH för att hjälpa oss på längre sikt, men 
under december kommer de finnas tillhands 
för att konsultera oss i planeringen, säger Lars 
Klevensparr 

– Vi tänker mycket i  
termer av ”stationsplace-
ringar” idag, men frågan 
är om det är rätt sätt att 
tänka. Jag tror vi måste gå 
mot större flexibilitet i vårt 
sätt att arbeta. 

RAPPORT
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Gränslös  
     räddningstjänst 

Anna Sahlberg är nyanställd samordnare för projektet Räddsam VG. 
Projektet syftar till att öka samverkan mellan Västra Götalands rädd-
ningstjänster och strävar efter ett Västra Götaland med förmåga att 

hantera det oväntade. Scoopet har träffat Anna för att prata mer  
om projektet och hennes roll.

Text Fredrik Dahlstedt

ETT LED I ARBETET med ökad effektivitet är 
att sträva efter optimala förhållanden i pla
ceringen av utryckande personal. ORH:s 
rapport, som tillägnas en egen artikel i detta 
nummer av Brandscoopet, kom fram till att 
våra stationer kanske inte ligger där de borde 
– de placerades ut för att möta den tidens 
behov. Trafiken är annorlunda, vägnäten har 
dragits om och stadsbilderna har förändrats. 

För att möta det nya Storgöteborg har 
RSG vaskat fram många potentiella lös
ningar: flexibla enheter skulle kunna utgöra 
ett mer rörligt första insatsled. Små enheter 
som ständigt är i fält, redo att rycka ut till 
olycksplatser och inleda insats i väntan på 
stationernas räddningsenheter. 

Grannsamverkan
Ett annat led kunde vara ”grannsamverkan”. 
De närliggande räddningsförbunden har 
stationer som ibland är geografiskt närmare 
olyckor i vårt eget förbundsområde, och i så
dana lägen vore det positivt om dessa grann

SAMVERKAN

förbund också kunde rycka ut; och att vi,  
givetvis, kunde göra detsamma för dem i det 
omvända läget. Erfarenheter från exempelvis 
branden i Västmanland 2014 visar också att 
katastrofala olyckor kräver uthållighet över 
tid, och kräver mycket resurser. I sitt närom
råde är RSG det resursstarkaste räddnings
tjänstförbundet, men även för oss finns det 
en kritisk gräns då våra resurser sinar. I det 
läget blir det kritiskt att ha en förberedelse 
för samverkan med andra räddningstjänst
förbund i Västra Götaland. 

Projektet Räddsam VG
Ett pågående samarbete som syftar till att öka 
samverkan mellan Västra Götalands rädd
ningstjänster är Räddsam VG. 

Anna Sahlberg är RSG:s nyanställda sam
ordnare för just detta projekt, vars vision  
lyder ”[…] ett säkert och tryggt Västra Göta
land med förmåga att hantera det oväntade”.

Annas roll är att få struktur på samarbe
tet, som redan pågått några år, och att mer 

Ett pågående samarbete 
som syftar till att öka sam-
verkan mellan Västra Göta-
lands räddningstjänster är 

Räddsam VG. 

De närliggande räddningsförbunden har stationer som ibland är 
geografiskt närmare olyckor i vårt eget förbundsområde, och i  
sådana lägen vore det positivt om dessa grannförbund också kunde 
rycka ut; och att vi, givetvis, kunde göra detsamma för dem i det 
omvända läget

ANNA SAHLBERG samordnare för Räddsam VG.

konkret samordna frågor mellan räddnings
tjänsterna, inom exempelvis verksamhet,  
utbildning, gemensamma inköp, förebyg
gande arbete och remisshantering. 

– Jag ingår i beredningsgruppen för Rädd
sam VG, och administrerar gruppens möten. 
På ledningskonferensen fastställdes en verk
samhetsplan, och i beredningsgruppen leder 
vi det löpande arbetet gentemot den planen, 
säger Anna Sahlberg.

Hennes roll som samordnare uppgår i 
en nationell nivå, med kontaktytor mot 
exempelvis Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). 
SKL och MSB har ett branschråd där 
Räddsam VG representeras av valda 
delar av beredningsgruppen. 

– Syftet är att underlätta och 
möjliggöra ett effektivt arbete från 
nationell till lokal nivå, i Västra 
Götaland, säger Anna.

Fler kontaktytor
Det är samordnarens jobb att in
hämta och delge information till 
och från branschråden, samt kom
municera ut informationen till 
samtliga räddningstjänster i Väs
tra Götaland. SKL och MSB skickar  
också ut andra frågor som kräver be
redning och svar, ibland med korta led
tider. Det är samordnaren som på ett tydligt 
sätt inhämtar, sammanställer och svarar på 
detta begärda underlag.

– Över tid finns det fler kontaktytor som 
kan ses som naturliga: Länsstyrelsen, Polis
myndigheten, VGRegionen och Försvars
makten, för att nämna några, säger Anna 
Sahlberg 

Räddsam VG: ett projekt för

8 4 • 2016 4 • 2016 9



RÄDDNINGSCHEF JON VIDAR MATTIASSON 
med sin vice Birgir Finnsson samt flera per
soner från deras operativa sida och även tek
niskt ansvariga. De kom för att få veta mer 
om upphandling, teknik och utbildning inför 
deras framtida köp av ett flertal räddnings
enheter.

Räddningschef Anders Ekberg hälsade 
tillsammans med förbundssekreterare  
Sigrun Hreidarsdottir dem välkomna då vi 
samlades på Gårda innan avfärd mot Frö
lunda brandstation.

Några av besökarna pratade och förstod 
svenska men för säkerhets skull hade vi an
litat Magnus Thorarinsson från Lindome lag 
3 som har arbetat flera år i Reykavik. Detta 
gav guldkant på dagen samt gjorde allt fak
tautbyte korrekt.

Upphandling och teknik
Vi startade i Frölundas lektionssal med dis
kussion runt upphandling och teknik, det 
var prat om både larmkläder, andnings
apparater, skärsläckare och Cafs för att 
sedan gå över till att prata om fordonen. 
Därefter tog vi oss ner i stationshallen för 
att se på tvättanläggningen och beskriva hur 
vi arbetar med RAP, detta med ledning av  
Daniel Axman. 

Att vi fick tillgång till Magnus Thorarins
son för att direkt kunna tolka visade sig vara 

I mitten av november förärades RSG av ett fint besök av 
våra kollegor från Reykjavik. Det blev ett intressant ut-

byte, särskilt då en av våra brandmän på RSG har  
isländsk bakgrund och kunde tolka mellan oss.

Reykjavik
Cancer och  
      arbetsmiljö

Studiebesök från 
Mer fakta behövs:

ARBETSMILJÖ

Text & Bild Magnus Karlsson

Text Annika Petterson

guld värt, han har dessutom erfarenhet från 
båda räddningstjänsterna och vet vilka olika 
arbetssätt vi använder. 

Räddningsenhet 1110
Därefter gick vi över på en visning av Rädd
ningsenhet 1110 som Johannes Hofdell höll i. 
Islänningarna visade sig vara väldigt tekniskt 
kunniga, otroligt intresserade och fick stillat 
lite av det intresset då de vände ut och in på 
hela 1110. Våra kunniga brandmän visade 
upp alla prylarna och alla tekniska finesser 
till våra gästers förtjusning.

Daedalos
På eftermiddagen gick vi igenom vårt utbild
ningssystem där vi visade hur vi dokumen
terar en brandmans utbildningar i Daedalos 
och hur vi jobbar med olika introduktioner 
för befäl och funktionskoordinator systemet. 

Sammanfattningsvis så kan jag bara konsta
tera hur roligt och inspirerande det är att se 
sina kollegor briljera. 

Magnus, Johannes, Daniel, Tobbe och Ka
tarina gjorde att Islänningarna med största 
säkerhet var väldigt nöjda med de timmar de 
vistades hos oss på RSG. 

Ett stort tack till Ruben Börjesson och lag 
1 på Frölunda som på kort varsel ställde upp 
med tillgång till station, bilar och personal 

ARBETSGIVARE och huvudskyddsombud på 
RSG arbetar tillsammans med att kartlägga 
och klarlägga att det arbetsmiljöarbete som 
bedrivs hos oss är tillräckligt, för att mini
mera kontakt med ämnen som kan leda till 
ohälsa och sjukdom.

Under hösten har fokus varit att samla in 
fakta kring risker som finns, samt förtydliga 
vad vi idag gör. En samverkansgrupp har 
träffat företrädare för både företagshälsovår
den Previa samt Arbets och miljömedicin 
vid Sahlgrenska universitetssjukhuset för 
vägledning. 

Fortsatt arbetsmiljöarbete
Alla studier som hittills gjorts pekar på en 
förhöjd risk för sjukdom och cancer för med
arbetare som utsätts för situationer där främ
mande kemiska föreningar förekommer. 

Studierna kan dock inte i detalj peka ut 
vilka ämnen, eller vilka ämnen i kombina
tion, som utgör störst risk. 

Rådet som svensk räddningstjänst får är 
därför att inom ramen för sitt systematiska 
arbetsmiljöarbete arbeta fram metoder, ar
betssätt och skyddsutrustning som tillsam
mans ger ett högt skydd mot kontaminering. 

Detta är ett arbete som redan pågår inom 
RSG, inte minst via RAP. Läs mer om RAP 

Sedan en tid tillbaka, inte minst efter att två brand-
män på RSG fått sin cancer klassad som arbetsskada, 
pågår ett insamlingsarbete av fakta. Vi behöver veta 
mer om kopplingarna mellan cancer och våra med-
arbetares arbetsvardag och samtidigt fortsätta jobba 

aktivt med att förbättra arbetsmiljön.

i faktarutan nedan. Samtidigt är det natur
ligt och högst förståeligt om våra anställda 
känner oro över de risker som finns, har man 
frågor och funderingar är man mer än väl
kommen att kontakta Personalenheten 

Om projektet RAP – 
Renare Arbetsplats 

Projektet startade 2012 för att ta fram 
teknik och arbetssätt för att minimera 
de tillfällen medarbetare utsätts för kon-
taminering. Projektet ska även öka kun-
skapen hos all personal om hur vi be-
höver arbeta för att minimera riskerna. 

Samverkansgruppen ska tillsammans 
med företrädare för RAP gå igenom det 
som är gjort och se om det behövs yt-
terligare åtgärder eller resurser. Grup-
pens kartläggning kommer att vara klar i 
slutet av november då en handlingsplan 
till stöd för fortsatt arbete ska tas fram. 
 
Medlemmar i Samverkansgruppen: 
Annika Pettersson, Mikael Folkesson, 
Ann-Helén Lindbäck-Augustsson, Bert  
Paulusson, Morgan Johansson, Roger 
Peander och Per-Albin Halldin.

BESÖK

PÅ FRÖLUNDA BRANDSTATION med besökare 

från island.

10 4 • 2016 4 • 2016 11



Många järn i elden

yrkesmänniskor. Gör man fel blir det tids
tillägg.

– När jag är styrkeledare på tävlingarna 
och även annars, försöker jag vara lugn, tyd
lig och enkel så att alla vet vad de ska göra. Jag 
låter även alla vara delaktiga och ger beröm, 
det tycker jag är viktigt, säger Markus.

Och något måste det vara som Markus har 
lyckats bra med, ihop med sina arbetskamra
ter på Rävlanda Rib. De har vunnit tävling
arna fem gånger. Dessutom har Markus även 
vunnit pris för bästa styrkeledare tre gånger! 

Många järn i elden
Förutom att vara RiBbrandman på Rädd
ningstjänsten Storgöteborg är Markus jord
brukare. Att bli det var nästan en självklar
het, han är uppvuxen på Smedstorp en gård 
i Rävlanda. Markus läste jordbrukslinjen på 
gymnasiet och efter lumpen började han att 
arbeta på gården ihop med sin pappa och far
bror. Från början fanns det mjölkkor på går
den nu är det köttkor och spannmålsodling.

Sedan några år tillbaka driver även Mar
kus ihop med sin fru och släkt Rävgården, 
en konferensanläggning dit besökarna får 
komma och få en minst sagt aktiv konferens. 
Alltifrån att köra bil med två rattar till att 
kasta yxa, köra jeep och grävskopa. Markus 
fru och svärmor sköter matlagningen och 
Markus får hoppa in där det behövs. 

DET ÄR EN FIN HÖSTDAG I OKTOBER och vi 
träffas på Rävlanda brandstation. Markus har 
varit igång sen tidig morgon, lite i ladugården 
med korna, lämnat barn på skolan och hunnit 
sitta en stund vid datorn. Skulle det komma 
ett larm så har han ihop med två andra RiB
brandmän även beredskapen den här veckan. 
Då ska han vara på Rävlanda brandstation 
inom fem minuter. De åker på allt ifrån IV
PAlarm till trafikolyckor och bränder. Hit
tills i år har Rävlanda haft femtiofem larm.

Tjugofem års tjänst
Det har gått tjugofem år sedan Markus fick 
frågan om att vara med i den lokala brand
kåren som RiBbrandman. Han var 22 år och 
tyckte att det lät lockande. Och det har han 
inte ångrat. 

– Det är roligt, lärorikt, socialt och fram
för allt har jag fått arbetskamrater. Innan 
hade jag bara min pappa och farbror där 
hemma på gården. 

På 70talet startades det upp tävlingar 
för deltidskårerna runt om i Sverige. Första 
gången Markus var med var någon gång på 
90talet. Tävlingarna inleds som vid en larm
slagning och innehåller ett teoretiskt block 
och tre praktiska övningar. Det kan vara allt 
ifrån trafikolycka, rökdykning eller någon 
livräddande övning. Tävlingarna genomförs 
på tid och bedöms av erfarna och duktiga 

RiB-styrkeledare – men även jordbrukare och konferensan-
läggningsägare. Det är vad Rävlandabon Markus Johansson 

skulle kunna skriva på sitt visitkort. Han har många järn i 
elden och ser gärna möjligheter i stället för svårigheter.

Text Anna Dyne

God sammanhållning är nyckeln
Det har aldrig varit brist på RiBpersonal i 
Rävlanda. De flesta trivs och har stannat kvar. 
Markus tror att det beror mycket på att det 
har en bra sammanhållning och att de för
söker hjälpa varandra med beredskapsbyten 
och annat.

– Hjälps man åt så blir livet lättare och det 
underlättar när du själv behöver hjälp. Och 
något måste det vara för det kan inte vara 
lönen som håller kvar folk, skrattar Markus 

Markus från Smedstorp:

PROFILEN

Markus Johansson bor i Rävlanda 
med fru och två barn, 12 och 9 år.

EXPOBRANDGÅTA

Brandorsaken?

Olycksutredare Mikael Hagberg 
har skickat in bild som visar på 
en erfarenhet att ta med sig. Kan 
du hitta brandorsaken? Svaret 
hitar du på sida 19 i tidningen.

Tack vare att berört skiftlag tog bra foton 
innan något rördes på brandplatsen, samt att 
iakttagelser dokumenterades i händelserap
porten, så har RSG hittat brandorsaken på 
just denna händelse. 

Berörd familj tackade för RSG:s räddningsin
sats samt att de fick en förklaring till brandor

saken så att familjen kan förebygga att det 
inte inträffar igen. 

Kan du hitta brandorsaken? 
Lite kort fakta:
• Det är kläder på en stol som har börjat 

brinna.

• Familjen är bortrest, sedan några dagar 
tillbaka.

• De har ett direktkopplatt brand/in
brottslarm till ett larmföretag. Det finns 
inget tecken på inbrott 

GÅTA Hur kunde kläderna på stolen plötsligt fatta eld? Se svaret på sida 19.

DAVID ZIVKOVIC FÄSTER en säkerhetssele på en besökare,  
I bakgrunden pratar Mikael Wennerbeck med en annan.

Kan DU hitta
RSG med MSB på  
Kunskap & framtid

Under tre dagar delade MSB 
och RSG monter på Kunskap 
& framtidsmässan för att locka 
ungdomar till brandmannayrket 
och MSB:s SMO-utbildning. 

KUNSKAP & FRAMTID ÄR EN MÄSSA för de som 
ska välja inriktning och yrke efter gymnasiet. 
Det blev många härliga möten och samtal. 
Vissa besökare klättrade 10 meter upp på vår 
stege medan andra nöjde sig med att prova 
larmställ eller testa sin handstyrka. 

RSG:s fokus var också att locka fler kvin
nor och ungdomar med utländsk bakgrund 
till yrket för att få större mångfald vid re
kryteringar. Det var roligt att se flera nyfikna 
tjejer i montern. En av dessa sa att hon gärna 
vill bli brandman men att hennes pappa sagt 
att kvinnor inte kan jobba i det yrket. Efter 
lite information i montern vet hon bättre. 

Mikael Wennerbeck på Personalenhe
ten var den som ansvarade för RSG:s del av 
montern och ser mässan som en naturlig 
mötesplats för att fånga upp tjejer och kil
lar som är intresserade av yrken inom rädd
ningstjänsten Se svaret  

på sida 19!
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FRÅN RSG DELTOG Lennart Liljeroth, Magnus 
Högberg och Kristoffer Wahter som planerat 
samverkansövningen. RSG utbildade övriga 
aktörer i typhändelser för räddningsinsats, 
risker och behov av UASresurser, säkerhet 
för UASoperatörer och hur kontaminerade 
system bör behandlas. Det genomfördes även 
två insatsövningar där UASsystemen utvär
derades avseende möjlig förmåga och behov 
av eventuell utveckling. 

Scenarierna för insatsövningarna var spill
brand med brandfarlig vätska och sjöolycka 
i kommunalt vatten. Vid insatsövningarna 
deltog även en insatschef samt ledningso
peratörer med ledningsenhet 2280. Under 
övningarna lyckades vi överföra bilder från 
UAS till vår ledningsenhet 2280.

FRÅN POLISEN DELTOG TRE UTVECKLARE och 
UASoperatörer tillhörande Nationella Ope
rativa Avdelningen (NOA). Polisen driver ett 

UAS-RESURSER

POLISEN
Status: Utvecklingsprojekt.

Beskrivning: Polisen bedriver ett 
utvecklingsprojekt där deras UAS 
vid behov skulle kunna användas 
vid räddningsinsatser. Utvecklings- 
projektet drivs främst i Stockholms- 
trakten varav det kan ta tid innan 
resurserna är på plats i det snabba 
perspektivet. Dock skulle systemet 
kunna användas vid insatser över 
lång tid.

Larmning: Begärs ut via LC som 
gör en förfrågan till NLC, Nationella  
Ledningscentralen hos Polisen.

PÅ EN SMARTPLATTA kan operatören se film från drönaren. 

I oktober anordnade RSG en samverkansövning där Polisen, 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Stenung-

sunds Räddningstjänst och Transportstyrelsen deltog. Syftet 
med övningen var att delge varandra erfarenheter avseende 

Unmanned Aerial Systems (UAS) även kallade drönare.

Unmanned 
    Aerial Systems

Övning med UAS:

projekt, som delvis är finansierat av MSB, där 
de utreder om Polisen ska ha UASsystem och 
hur de ska implementeras. Då tanken är att 
Polisen ska kunna stödja vid räddningsinsat
ser med UASresurser ville de ha RSG som 
samarbetsorganisation avseende försöks och 
övningsverksamhet.

STENUNGSUNDS RÄDDNINGSTJÄNST som re
dan har infört UAS hade många erfarenheter 
att bidra med. 

Stenungsund har två system som är ope
rativa och är placerade på deras snabbinsats
styrka. De har använt sina UAS vid ett flertal 
insatser, bl.a. stödde de RSG vid skogsbran
den vid Lexbyskolan i juni 2016.

MSB OCH TRANSPORTSTYRELSEN deltog för 
att få erfarenheter av övningsverksamheten 
samt erhållna erfarenheter från de olika or
ganisationerna.

Text & Bild Kristoffer Wahter

STENUNGSUNDS  
RÄDDNINGSTJÄNSTS
Status: Operativ resurs, placerad på  
Stenungsunds snabbinsatsstyrka

Beskrivning: Har två olika UAS, 
varav en har IR-kamera.

Larmning: Begärs ut via LC som 
gör en förfrågan till Stenungsunds 
räddningstjänst. Därefter fattar Sten-
ungsunds RCB beslut om resursen 
kan nyttjas av RSG.

EN AV STENUNGSUNDS UAS, utrustad med 
IR-teknik.

TEKNIK

FÖR NÄRVARANDE ÄR RSG:S INRIKTNING att 
vid behov använda UAS från andra organisa
tioner som till exempel Stenungsunds rädd
ningstjänst. Utfallet av övningarna pekar 
dock på att vi kanske, på grund av tidsaspek
terna, bör få in detta som hjälpmedel tidigare 
i insatserna. Samverkansövningen gav också 
RSG goda erfarenheter som kan nyttjas vid 
eventuella framtida projekt 

Scenarierna för  
insats övningarna  

var spillbrand med  
brandfarlig vätska  

och sjöolycka i  
kommunalt vatten.

För närvarande är RSG:s inriktning att vid behov 
använda UAS från andra organisationer som till 
exempel Stenungsunds räddningstjänst. Utfallet av 
övningarna pekar dock på att vi kanske, på grund 
av tidsaspekterna, bör få in detta som hjälpmedel 
tidigare i insatserna.

SKOGSBRAND i Lexby. (Bilden är ett montage.)
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INSATSAVDELNINGEN INSATSAVDELNINGEN

I september deltog Avancerad Indikering (AI) i övningen 
Reccex 16, en övning i skydd mot massförstörelsevapen. 

Övningen anordnades av SkyddsC i Umeå och skedde till-
sammans med Försvaret och representanter från Danmark, 

Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. 

I början av november var Mölndals funktion Ras 
Tung Räddning i Bockarbyn strax utanför Borås, 
för att öva räddningstjänst vid husras. Scenariot 
under övningsveckan var att en explosion skett 

och att två personer saknas.

Text Oskar Sjögren
Text Kent Kockum & Magnus Fasth

RECCEX ’16 Husras
Avancerad indikering: Räddningsinsats vid 

AI BIDROG MED en sammansatt enhet från 
Göteborg, Stockholm och Malmö. Från Gö
teborg åkte Tomas Hugosson som styrke
ledare och Oskar Sjögren som brandman. 
Stockholm bidrog med en brandman,  
Denny Mausch som numera jobbar på RSG 
och Malmö bidrog med två brandmän Fanny 
Tivenius och Viktor La Fleur. Magnus Hög
berg från RSG, var med som samverkansbe
fäl under övningen. Syftet med övningen var 
bland annat att:
• öka den egna enhetens CBRNförmåga 

gällande indikering, provtagning och  
sanering

• öva CBRN enheter med skarpa och simu
lerade ämnen

• öva civil/militär samverkan

• öva samverkan över nationsgränserna.

DE FÖRSTA DAGARNA bestod av momentöv
ningar och mängdträning. Vi övade bland 
annat mot skarp senapsgas och klorsarin 
vilket markant ökade tryggheten och för
troendet för skyddsutrustningen. En annan 
dag övade vi indikering och provtagning av 
radioaktivt kontaminerad mark där tekne
tium hade spridits ut över en stor grusplan 

ÖVNINGEN GICK UT PÅ att stötta upp en 
tvåvånings lutande husvägg, stämpa upp 
ett sprucket innertak, såga igenom betong 
för att komma åt en ingång i rasmassor, 
bygga trästöttor i ett tunnelsystem och att 
frigöra personer som fastnat under betong
block, men också att öva in säkerhetstänk i 
och runt byggnader som riskerar att rasa. 

Till vår hjälp hade vi tre ambulans
besättningar från Mölndal som bereddes 
tillträde till de skadade för en medicinsk 
bedömning och sök och räddningshun
dar från svenska brukshundsklubben 
som markerade var i rasmassorna som vi 
skulle fokusera arbetet. RSGU var med 
som markörer.

I samband med övningsveckan har 
Kent Kockum och Mikael Ehn också gett 
Insatschefer och Insatsledare en inblick i 
Mölndals kunskaper och begränsningar 
vid en rasolycka.

ATT FÅ KOMMA UT OCH ÖVA i en så realis
tisk miljö ger oss ett kvitto på vad vi klarar 
av med vår utrustning och personal, men 
det tydliggör också vad vi behöver arbeta 
mer på i organisationen som helhet 

och vår uppgift var att hitta ”hot spots” med 
strålning och därefter ta ett prov och skicka 
till Försvarsmaktens radiaklab.

DE TRE SISTA DAGARNA bestod i större hel
dagsövningar där samtliga enheter övade 
tillsammans. Den mest intressanta övning
en för vår del skedde inne på Totalförsvarets 
Forskningsinstitut (FOI). Scenariot bestod 
i att ett forskningsinstitut bedrev olaglig 
tillverkning av kemiska, biologiska och  
radiologiska stridsmedel. AI:s uppgift blev 
att göra direktanalys på ämnen inne i ett 
rum där det misstänktes ske senapsgastill
verkning samt ta prover på ämnena för vi
dare analys på lab.

LÄRARNA OCH INSTRUKTÖRERNA från 
SkyddsC var mycket kunniga inom sina om
råden och övningsscenariorna var mycket 
välplanerade och realistiska. Det konstate
rades att det har skett en enorm utveckling 
av AI sedan vi var med på RECCEX förra 
gången 2012. Ett exempel är fordonet 5760 
från 2015 som fungerade ändamålsenligt och 
gav bra förutsättningar för att göra en effektiv 
insats. Ett annat exempel är förmågan att ta 
bilder inifrån het zon som ses direkt av rädd
ningsledningen på utsidan.

Provtagningsutrustningen som leverera
des veckan innan övningen. Den ger oss möj
ligheten att ta kemiska, biologiska och radio
aktiva prover och förpacka, dokumentera och 
transportera de enligt NATOstandard vilket 
innebär att de ska kunna tas emot av civila 
eller militära labb i Sverige och utomlands.

SAMMANFATTNINGSVIS är vi mycket nöjda 
med övningsdagarna och vi har lärt oss mas
sor. Vi tar med oss de erfarenheter vi har fått 
hem till Kortedala och vi vill tacka SkyddsC 
för dessa underbara dagar! 

AVANCERAD  
INDIKERING (AI) 

... är en nationell förstärkningsresurs vil-
ket innebär att den kan begäras av vil-
ken annan kommun som helst i Sverige. 
I RSG är den placerad på Kortedala och 
den finns även i Stockholm (Farsta) och 
i Malmö (Hyllie). Enheten bemannas av 
1 styrkeledare och 4 brandmän.

AI har indikeringsinstrument för di-
rektanalyser av okända ämnen vid t.ex. 
pulverbrev, utsläpp av ämnen där källan 
är okänd eller information saknas m.m. 
Svaren från instrumenten kan sedan 
skickas vidare till en expertorganisa-
tion för en djupare analys. Vi har också 
möjlighet att ta ett fysiskt prov av farliga 
ämnen för att skicka till labb. 

Grundutbildningen är 3 dagar på In-
stitutionen för analytisk kemi på Stock-
holms Universitet och vidareutbildning-
en i provtagning sker i samarbete med 
Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI)

MORGAN HERMANSSON, FREDRIK JOHANSSON 
OCH CHRISTIAN COUO från Mölndals brandstation.
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Vi startade resan från ett dim-
migt Göteborg med regn i luf-
ten och styrde mot Karlstad för 
linjeloppet i Brand-SM. 

NÄR VI NÄRMADE OSS Karlstad sprack det 
upp och blev riktigt fint väder. Efter att vi 
hämtat nummerlappar rullade vi några upp
värmningsvarv innan jag skulle starta i första 
gruppen som innehöll ca tjugo cyklister från 
brand och polis. 

Jag höll mig långt fram och bevakade pla
ceringarna de första varven. Lyckades få en 
liten lucka det sista varvet men den höll inte 
hela vägen … jag kom i alla fall trea i H50.

Jonas Thompsson och Rickard Eggen star
tade i H40 och där fick vi till en silvermedalj. 
Detta efter en avslutade tuff spurtstrid mel

Så har årets upplaga av klubb-
mästerskapen i mjuktennis 
avgjorts i ”Hall of Flame”,  
Frölunda brandstation. 

Inte mindre än 14 övertaggade lirare käm
pade och slet i dryga 7 timmar för att för
söka kamma hem den kanske finaste titeln en 
brandman kan få: bäst i RSG på mjuktennis!

Golfturneringen Friendly Games 
gick av stapeln i Newcastle i sep-
tember. RiF kom på en andraplats 
bland fyra lag. Som representant 
för det svenska laget överläm-
nade Kristina Lindfeldt en pres-
ent till Tyne and Wear, arrangörer 
för tävlingen. / Leif Johnsson

RIF

lan Richard Eggen och Björn Gannsjö från 
Södertörns Brandförsvar.

Efter linjeloppet var det dags att träffa de 
som skulle testa MTBbanan. Det var några 
från RSG som var anmälda. Det var kul att 

Brand-SM: 
Cykel

GLADA GOLFARE under Friendly Games i Newcastle.

ROBERT, ERIK, PATRIK, ANNA, ANNA, KJELL OCH JIM under Brand-SM i cykel.

RÄDDNINGSTJÄNSTENS IDROTTSFÖRENING 

Många av deltagarna var med även i fjol, men 
så fanns det några debutanter som verkli
gen satte sina avtryck. Bland annat Jörgen  
Uhrbom som stormade fram till semifinal i 
både seniorsingeln och, i par med Christian 
Lööf, även i seniordubbel. Oerhört impone
rande! En annan debutant som också skörda
de stora framgångar var Mikael Polgary som 
gick hela vägen i seniordubbel och som även 
vann oviss Bfinal mot Martin Lindh i singel.

Efter rafflande bataljer stod tillslut Christian 
Sandstedt och Måns Franklin som de stora 
segrarna i årets upplaga. Christian med seg
rar i både oldboyssingel & oldboysdubbel 
och Måns efter segrar i seniorsingel och  
seniordubbel. En svettig dag avslutades med 
hamburgare på stars&stripes innan hjältar
na haltade hem med stela ryggar och möra 
ben. På återseende nästa år! 

Text: Måns Franklin

Pensionärer
Tore Wetterling 1 november
Ingemar Carlsson  1 februari

50-åringar
Peter Olsson 12 januari 
Bobby Rose 28 februari 
Lulu Nitzsche Fält 13 mars

Vill du som pensionär få Brandscoopet hem? Eller har du som pensionär ny adress? 
Skriv till: Brandscoopet Box 5204, 402 24 Göteborg. Eller maila oss på: brandscoopet@rsgbg.se

I början av november testade 
vi blivande brandmän heltid in-
för anställning 2017. Under två 
dagar var 52 personer här och 
genomförde intervjuer, fysiska 
tester, stresstest och höjdtest.

DET VAR TVÅ INTENSIVA DAGAR som krävde 
god planering. Vi använde stor personalre
surs från RSG – testledare, stationschefer, 
stationsledare personal från PE med flera. 

Det är oerhört inspirerande att möta alla 
sökande. Att höra deras historier under in
tervjuerna och se deras ansträngningar i 
övriga tester. Det är vår framtid vi möter och 
vi är angelägna om att de ska känna sig väl 
omhändertagna och professionellt bemötta 
under hela rekryteringsprocessen. 

Som det ser ut idag så har RSG ett be
hov av 15–20 nya brandmän under 2017. Vi 
rekryterar även sommarvikarier redan nu. 
Några av dem vi mötte kommer att erbju
das vikariat till sommaren. Under december 
kommer vi att undersöka möjligheten att 
använda oss av våra RiB:are under sommar
en och i februari rekryterar vi resten av som
marvikarierna inför semestrarna 2017

Middagen är planerad till den 
21 april 2017 och planeras även 
denna gång att vara på Dickson-
ska Palatset. 

DE GRATIFIKANTER SOM INBJUDS är de som 
blev anställda 1993 hos eller i någon av med
lemskommunerna, samt de som gick i pen
sion under 2016. Välkomna! 

Spegel spegel, säg mig vad 
som brandorsaken är .... 

PÅ SIDAN 13 I DETTA NUMMER undrade vi 
om du kunde lista ut orsaken till att några 
kläder plötsligt fattade eld på skrivbords
stolen. Vid det här laget har du nog listat 
ut svaret! 

DU SOM HAR EN SMARTPHONE kan snart 
ladda ned arbetsschemat 2017 för brandmän 
genom att besöka insidan: QRkoden kom
mer att läggas där då den nya webben är klar. 
Håll utkik! 

Arbetsschema 
2017 i mobilen

Gratifikations-
middag

Personal

Värnsamordnare
Följande värnsamordnare avslu-
tar sina uppdrag på RSG i år.

Sven Sjöberg, Stig Kelmeling, Ludvig  
Johansson samt Bo Hedenström 

Hej, vill bara tacka så otroligt myck-
et för en fantastisk prao-vecka som 
min dotter Anna har fått genom-
föra hos er!

Vilket engagemang, vilken plane-
ring, vilket schema, vilken reklam 
för er organisation! 

Dessa små ”praos” har ju fått 
se och testa det mesta! Kanske 
att de själva en dag söker sig 
till Räddningstjänsten ... är själv 
riktigt avundsjuk :-) 

Tack ännu en gång! Bästa praon 
ever tycker Anna! 

Hoppas att detta når alla de som 
gjort denna vecka möjlig för Anna 
och hennes kompisar! 
  
Med vänlig hälsning, 
Cecilia Dano (Annas mamma)

Det kom ett brev...Rekryteringar

Kunde du hitta brandorsaken?

Mjuktennis i ”Hall of Flame”

Friendly Games

se Anna Hallberg till start – samt att hon fick 
till en bronsplats. Tyvärr fick Anna Back
lundLundin bryta. Även här gjorde Richard  
Eggen från Södertörn ett fint lopp i H40 men 
lyckades tyvärr inte komma upp på pallen  

Text: Kjell Bengtsson
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Julkampanj

Det är i hemmen flest människor skadas eller omkommer i bränder. Därför är det viktigt 
att vi fortsätter påminna om riskerna. Den 26 november och 10 december var brand-
männen ute på gator och torg i våra medlemskommuner och pratade med julhandlande 
människor om vad man kan göra för att skapa ett tryggare och säkrare hem 

Avsändare:
Räddningstjänsten Storgöteborg
Box 5204
402 24 Göteborg
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