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Ramsö brandskyddsförenings hade sitt årsmöte den 15 augusti.
Här är utdrag ur vår långsiktiga verksamhetsplan:
Föreningens syfte och långsiktiga mål
Föreningens ändamål är att genom sina medlemmar skapa förutsättningar för ett
gemensamt brandförsvar. Föreningen skall göra detta genom att förvärva, äga, förvara och
vårda brandskyddsutrustning, att organisera utbildningsinsatser och att genomföra
förebyggande och akuta brandskyddsinsatser.
Föreningen ska utveckla Ramsös förmåga att möta brandincidenter
Vi ska
-

-

Kartlägga bra lösningar inför brandincidenter (rådgivare - brandkår, räddningsledare,
kriskompetens, kriskommunikation)
ta kontakter med andra öar med brandvärn för kunskapsutbyte.
Underlätta släckning på egen fastighet (ex. kartläggning av hur lättast få dit vatten,
egen utrustning, gemensam utrustning, frakta egen utrustning)
Förbereda försläckning i väntan på brandkår: kartlägga vad vi kan och bör göra själva
(ex. larm med angivande av område, koordinater, vad kan alla göra? Vad gör några
utpekade nyckelpersoner? vem leder? Sms-larm, etc)
ta fram kartor med koordinater för medlemmarnas fastigheter, för lämpliga
anläggningsplatser för brandbåt (djup vid tilläggsplats) och med platser för
vattencisterner markerade.
Systematiskt underlätta för brandbåten (ta fram alla fakta: bra tilläggning,
vägsträckning för slang, väg för fyrhjulingar, larm för fyrhjulingar, allmänt larm ang
incident)
Planera vår service till brandbåten: vem gör vad, fyrhjulingar för transporter etc
(genomarbetad och förankrad plan för rutiner)

Vad gäller brandskyddsutrustning på ön:
På ön finns idag befintlig fungerande utrustning: 1 kubik vattencistern på vagn, fordon att
frakta detta med, 80 meter slang samt 2 vattenpumpar med hög kapacitet. Två akutväskor
har donerats från Räddningstjänsten.
Vi ska
-

inköpa fler vattencisterner - i första hand erbjuda grupper av fastighetsägare att
inköpa vattencisterner till rabatterat pris och som placeras på strategiska ställen.
Cisternerna ska kunna kopplas till föreningens brandsläckningsutrustning.
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i andra hand, genom föreningen, införskaffa vattencisterner som utplaceras på
lämpliga ställen på ön.
införskaffa ytterligare materiel och utrustning: donationer från Räddningstjänst
FMV, Blidösundsbolaget och liknande organisationer.
undersöka möjlighet till anslag/ekonomiska resurser: ekonomiska medel från
anslagsgivare, kommun, äska bidrag från fonder.

Brandvärnsgrupper och beredskap
Vi ska
-

inventera möjlighet och intresse för att skapa brandvärnsgrupper områdesvis,
Genomföra praktiska övningar med nyckelpersoner och övriga medlemmar för att
utveckla vår förmåga möte brandincidenter, stora och små.
skapa kontaktlistor för larmkedjor via mobil, sms etc
genomföra utbildningsinsatser i brandskydd/säkerhetsinformation
ge råd och tips via hemsida och anslag

Brandskyddsmyndigheten
Vi ska
Underhålla nuvarande kontakter med Räddningstjänsten/myndigheter för bevaka att Ramsö
skall kunna bli en ö som får ett eget brandvärn med finansiering från Räddningstjänsten.

Vad kan du som medlem göra?
Medlemmarnas engagemang är förstås en förutsättning för att vi ska kunna nå till
föreningens mål. Verksamhetsplanen visar på hur vi kan arbeta fastigheter emellan så att
förbättra beredskapen inför brandincidenter.

Bli medlem och påverka föreningens arbete!
Anmäl till: styrelsen@ramsobrandskydd.se. Ange fastighet, namn på alla i hushållet som vill
bli medlemmar inkl deras mobilnummer (för sms-larm) och en mailadress
Betala medlemsavgift 200 kr/fastighet till bg 5409-7688
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