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MINNESANTECKNINGAR
från möte med personal från Åkersberga brandstation på Kustbohemmet lördagen den 3
augusti 2019

Ramsö brandskyddsförening har nu en interimsstyrelse och kommer att ha sitt första
reguljära årsmöte den 18 augusti direkt efter Ramsö Vägförenings årsmöte. Då antas
föreningens stadgar, en styrelse väljs och föreningens första årsavgift fastställs. Alla
fastighetsägare på Ramsö bör gå med i föreningen. Vi ska tillsammans arbeta för att
förebygga bränder och vi ska lära oss hur vi ska agera om brand bryter ut. Vi står på kö för
att få brandskyddsutrustning från Stockholms brandförsvar och en förutsättning för det är
att vi är välorganiserade. Kom till det första årsmötet den 18 augusti och bli medlem i
föreningen!
Ramsö brandförenings interimsstyrelse bad Åkersberga brandstation att komma till Ramsö
för att informera oss om vad vi kan göra för att förebygga brand och hur vi bör agera när
brand brutit ut för att underlätta för brandbåten att släcka.
Ett fytiotal fastighetsägare på Ramsö kom och lyssnade på brandmästare Stefan Andersson
och hans två medarbetare.
Stefan nämnde först Lagen om skydd mot olyckor som trädde i kraft 2004. Det är den
viktigaste lagen om när det handlar om brandskyddsarbete. Här beskrivs vilka skyldigheter
som gäller för myndigheter, företag och organisationer. Även privatpersoner har
skyldigheter, som att larma om man upptäcker en olycka/brand. Här hittar man också
grunden för kravet på att alla ska jobba systematiskt med brandskyddet.
Vad kan vi göra själva?
Det är viktigt att ha brandvarnare - i större fastigheter gärna seriekopplade, så man
uppfattar larmet om det går.
Brandfilt bör finnas vid spisen.
Alla fastigheter bör ha en brandspruta, större fastigheter flera. Vanliga 6-kilos är att
rekommendera och det ska vara pulversläckare. Fördelen med det är att pulvret lägger sig
över allt - missar man själva brandstället, så tar pulvret hand om det hela ändå.
Pulversläckaren sprutar ca 30 sek - 1,5 min. Pulversläckare ska man vända på regelbundet så
att pulvret inte packar sig. Brandmästaren gör det varje gång han går förbi med
dammsugaren.
Brandsprutan måste stå där det är lätt att upptäcka den - i det fall en utomstående rusar in
för släcka. Eller text om var den står! Man ska inte behöva leta efter den. Brandsläckaren har

en manometer som anger när det inte längre finns tillräckligt tryck för att den ska fungera.
När den visar rött bör man lämna in den.
Sprutar man vatten gäller det att spruta på det som brinner och inte på lågorna.
Preventiva åtgärder på ön innan vi fått ev material från Stockholm Brandskydd - vi finns på
lista på 10 öar, som vill ha utrustning - villkor: att vi är välorganiserade, vilket är det vi
arbetar med nu!
Inventera kustlinjen efter flera platser där kan brandbåten lägga till så nära brandhärden
som möjligt. Båten behöver ca 2 - 3 m under aktern för att pumparna ska fungera.
De har med sig 250 m slang fast monterad på båten och kan förlänga till 400 m. Slangarna
kopplas ihop allteftersom. Kedja av fyrhjulingar kan hjälpa till att transportera slangdelar.
Vi ska ange fastighetens koordinater invid fastigheten (så att även grannar kan avläsa dem).
Det är det enklaste sättet för brandpersonalen att hitta rätt. Vid mötet föreslogs att
koordinaterna skulle kunna anges på soptunnan. Koordinaterna får du fram med hjälp av
mobilen! Lägg t ex in appen "Kustväder" så är det enkelt. Även vägnummer är bra. Om du
inte har någon nummerskylt så beställ den från www.skyltoteket.se. Skylten är 12 x 12 cm
och kostar 151 kr inkl frakt.
Vid tillbud är prioriteringen:
1. Rädda liv
2. larma 112
3. släcka
När du larmar 112 - ange namn, mobilnummer och plats för tillbudet. Brandföreningen
kommer att ta fram uppgifter om alla lämpliga tilläggningsplatser. Ange lämplig
tilläggningsplats för brandbåten i relation till brandhärden. Stanna kvar vid mobilen brandbåten måste kunna nå dig.
Larma telefonlistan som brandskyddsföreningen kommer att ta fram - fyrhjulingar bör
larmas så att de kan komma och hjälpa till. Samtidigt sätter vi då fart på vår egna resurser.
Mycket kan göras innan brandbåten är på plats med slangar och allt.
Brandskyddsföreningen inventerar just nu allt vad vi har på ön för att släcka bränder. Vi
återkommer med det.
Vad ska vi vara särskilt försiktiga med?
Eldning förstås - elda bara när det är tillåtet, ha mycket vatten tillgängligt, vattna mycket
runt om eldningsplatsen. När det finns slangar från sjön - viktigare med flöde/minut än
trycket. Passning efteråt viktigt - hettan finns flera dm ner i marken och elden kan ta sig
långt efter det ser släckt ut., Se till att någon kan bevaka platsen efteråt.
Brandbåten hjälper också till vad gäller hjärtstartare. Vi har en vid Kustbohemmet. Vi bör bli
flera som är utbildade att hantera den och också kanske se till att det finns fler på ön.

Brandskyddsföreningen återkommer med mer information.
Välkomna den 18 augusti till föreningens första årsmöte!
Vid anteckningarna
Suzanne Askelöf

