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Verksamheten och händelser under 2011

Brandkåren Attunda
Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund med
sex medlemskommuner, Knivsta, Järfälla, Sigtuna,
Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.
Brandkåren Attunda har tillsammans med
kommunerna upprättat en nollvision avseende
bränder och olyckor.
Vi vill tillsammans med kommunerna och dess
invånare arbeta för att antalet omkomna och
skadade i bränder och olyckor ska minska samt att
mindre ska förstöras i samband med sådana
incidenter.
Genom denna folder vill vi informera om vår
verksamhet och hur vi arbetar genom att beskriva
utvalda händelser och aktiviteter från året 2011.
Vi hoppas väcka ditt intresse att lära dig mer om vårt
verksamhetsområde. Vi vill också öka din vilja att
tillsammans med oss delta i det viktiga uppdrag vi
har framför oss - att skapa ett säkrare samhälle.

Karta över våra kommuner

Brandchefen har ordet
Utveckling har präglat Brandkåren Attunda under år
2011. En stor del av utvecklingen har gjorts
gemensamt och i samverkan med Södertörns
Brandförsvarsförbund.
Vi har antagit ambitiösa målsättningar och följt
MSB:s nationella strategiska mål att fram till 2020
minska antalet döda, sårade och antalet bränder
med en tredjedel.
Vår linjeorganisation har reformerats för att tydliggöra den lokala ledningen på brandstationerna.
En tydlig lokal ledning finns nu på varje brandstation
med ett eller flera stationsbefäl.
Ett projekt med en mindre släck/räddningsenhet har
rullat under hela året och i december etablerades
en liten släck/räddningsenhet på Arlanda flygplats.
Vi har gjort en särskild satsning att attrahera
kvinnor till Brandkåren Attunda och anställt fyra
kvinnliga brandmän.

Under 2011 har vi haft förmånen att inviga en ny
brandstation i Sigtuna stad. Den nya brandstationen
i Sigtuna har blivit ett stort lyft för verksamheten.
I Knivsta har vi köpt en tomt för en ny brandstation.
Den nya brandstationen i Knivsta beräknas att vara
klar under våren 2013. Vi har även påbörjat
planeringen av en ny brandstation i Sollentuna.
Utvecklingen av vår verksamhet ska leda till bättre
förutsättningar för att arbeta med utåtriktat och
förebyggande arbete.
Tack alla ni som arbetat med
att skapa goda förutsättningar
för Brandkåren Attunda och
genomfört ett bra jobb
under 2011.
Jens Ärlebrant, brandchef
Brandkåren Attunda

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda
bildades i maj 1997 av Järfälla, Sollentuna,
Upplands-Bro och Upplands Väsby kommuner.
Vid årsskiftet 2008/2009 utökades förbundet
med Sigtuna och Knivsta kommuner.
Brandkåren Attunda har cirka 270 anställda, varav
200 är heltidsanställda och 70 deltidsanställda.
De flesta som arbetar på Brandkåren Attunda
har någon form av brandutbildning. Vi har även
medarbetare som arbetar med bland annat
personalfrågor, ekonomi och administration.

Brandkåren Attunda åker på cirka 2600 larm om
året, när vi inte är ute på larm arbetar vi bland annat
med att förebygga bränder och olyckor. Vi utbildar
och informerar på skolor, arbetsplatser, handelsplatser och öppet hus. Vi utför tillsyner samt
driver och deltar i sociala projekt i
våra medlemskommuner.

Verksamheten och händelser under året 2011
I denna folder kan du läsa om utvalda händelser, insatser och
aktiviteter inom Brandkåren Attunda under 2011.
Brandkåren Attunda utbildar ungdomar till badvärdar		
Värdshuset Lasse Maja lever vidare
Rådigt ingripande av Patricia
Ingvigning av brandstationen i Sigtuna
Q4-projekt ökar andelen kvinnliga brandmän
Brandutredning höjer brandskyddet för tusentals
Elias stora dag hos Brandkåren Attunda
Portabel sprinkler förstärker brandskyddet
Dan från Kanada brandman i Järfälla
Kanadensisk kör räddar chaufför
Insatsuppvisning för badgäster

Följ oss på Facebook!
Från och med februari 2011 finns
Brandkåren Attunda på Facebook
med en officiell och öppen
Facebook-sida.
Vi har cirka 350 personer som följer
oss och tar del av information om
vår verksamhet och brandsäkerhet.
Gå in på www.facebook.se/attunda
och gilla oss du också!

Brandkåren Attunda utbildar ungdomar till badvärdar
Under sportlovsveckan 2011 hjälpte Brandkåren
Attundas brandmän i Järfälla till med att hålla
ordning och reda samt utbilda ungdomar som
besökte badhuset i Järfälla. Vår insats blev så lyckad
att Brandkåren Attunda beslutade att utbilda
ungdomar till bad- och trivselvärdar på badplatser
runt om i Järfälla kommun till sommaren.
– Sedan en tid tillbaka finns det ingen bemanning
på badplatser i Järfälla kommun utan vistelsen där
sker helt på egen förmåga. Förutom att det kan ske
olyckor på en badplats så har det ibland också varit
stökigt och bråkigt på olika badplatser i Järfälla.
Det har skapat en känsla av otrygghet för en del
besökare, säger Christian Skeppar, gruppsamordnare
på brandstationen i Järfälla.
Brandkåren Attunda har därför tagit initiativet att
utbilda ungdomar i Järfälla kommun så att badplatsernas besökare ska uppleva en större trygghet
under sommaren.
Björn Sundin och Shahram Tahwildaran är
brandmän i Järfälla och håller i utbildnings-

aktiviteterna. Den teoretiska delen genomfördes på
brandstationen i Järfälla och de praktiska
livräddningsövningarna genomfördes i en
vattenbassäng i Järfälla kommun.
– Utbildningen innehåller bland annat hjärt- och
lungräddning, brännskador, fria luftvägar, första
förband och livsfarligt läge, andning, blödning,
chock eller cirkulation (LABC). Ungdomarna har visat
stort intresse och varit alerta. Det är roligt med så
bra gensvar vid utbildningarna, säger Björn Sundin.
Ungdomarna är mellan 15-18 år och ska kunna
hjälpa till vid lättare incidenter, omplåstring, larma
vid större incidenter, se till så att invånarna trivs vid
badplatserna.
Brandkåren Attunda genomförde även vattenlivräddningsövningar vid dessa badplatser och
besökte kontinuerligt platserna för att svara på
frågor men ordnade även enklare utbildningsinsatser på plats.

Brandkåren Attunda får ett
högt betyg för sin släckningsinsats. Den första brandstyrkan var på plats efter
cirka nio minuter och sedan
så lyckas de släcka branden

”

innan den spred sig.

Värdshuset Lasse Maja lever vidare
Brandkåren Attunda fick larm om brand i värdhuset
Lasse Maja vid Barkarby torg. Brandstyrkan från
Järfälla var snabbt på plats och lyckades släcka
branden och minimera skadorna. Tack vare den
snabba och effektiva insatsen så begränsades
skadorna och Lasse Maja överlevde sin sjunde brand
sedan mitten av 1600-talet.

ett omklädningsrum på andra våningen. Våra
duktiga rökdykare gjorde en fantastisk insats och
lyckades släcka branden inom cirka 10 minuter efter
att vi lokaliserat den. Vi såg även till att utforma
insatsen så att bland annat vattenskadorna på
värdhuset skulle bli så små som möjligt, vilket vi
lyckades med, säger Christian Skeppar.

Lasse Maja har fungerat som krog och värdshus
sedan mitten av 1600-talet och haft inte mindre än
sex bränder varav den näst senaste inträffade 1931.
Samtliga bränder har släckts och värdshuset har
förblivit intakt.

När släckningsarbetet var över kunde man fastställa
att endast omklädningsrummet och två angränsade
rum hade fått omfattande skador av branden. Övriga
utrymmen i värdhuset klarade sig med rökskador
som inte blev omfattande.

När den sjunde branden inträffade var Christian
Skeppar från Brandkåren Attunda första insatsledare på plats.

Claes Roos är chef på Lasse Maja och är tacksam för
Brandkåren Attundas insats.

– Vi var snabbt på plats och började direkt arbetet
med att lokalisera branden. Trots trånga utrymmen i
huset, som gjorde det svårt för våra rökdykare att ta
sig fram, kunde vi snart fastställa att branden fanns i

– Ja, Brandkåren Attunda får ett högt betyg för sin
släckningsinsats. Vi upplevde det som att första
brandstyrkan var på plats efter cirka nio minuter och
sedan så lyckas de släcka branden innan den spred
sig i någon större omfattning, säger Claes Roos.

Rådigt ingripande av Patricia
Den 18 januari 2011 uppstod en mindre brand i en
bostadslägenhet på Tors backe servicehus i
Sollentuna. En servett tog eld från ett värmeljus och
spred sig till en äldre mans kläder. Tack vare rådigt
ingripande från Patricia Munoz, omsorgspersonal
på servicehuset, kunde branden snabbt släckas och
skadorna minimeras.
När den äldre mannen uppfattade att hans kläder
fattat eld signalerade han detta genom att trycka på
sitt trygghetslarm. Patricia Munoz var snabbt inne i
mannens lägenhet och upptäckte att mannens
kläder hade fattat eld. Hon släckte snabbt elden
genom att lägga ett påslakan över honom och
började sedan att kväva elden med sina händer.
Patricia fyllde en behållaren med vatten som hon
hällde över mannen för att släcka eventuell glöd
som fanns i kläder och tofflor. Den äldre mannen
fick brännskador på ben och fötter och även Patricia
fick lättare brännskador på ena handen.

Brandinspektör Jan Elieson hos Brandkåren Attunda,
som utredde branden, imponerades över Patricias
ingripande och nominerade henne till Brandkåren
Attundas utmärkelse ”Rådigt ingripande”.
– Patricia gjorde allt rätt i en pressad och svår
situation där snabbheten i agerandet var avgörande.
När kläder fattar eld måste man agera snabbt och se
till att kväva och släcka elden, det var precis det som
Patricia gjorde, säger Jan Elieson.
Brandkåren Attunda uppmärksammade Patricas
agerande med ett besök på Tors backe servicehus
och lämnade över blommor.
Patricia själv blev överraskad när Brandkåren
Attunda besökte henne och berömde hennes insats.
– Det var jätteroligt och skönt att höra att Brandkåren Attunda var stolta över min insats. Jag förstod
först inte att jag hade agerat rätt utan mådde lite
dåligt över händelsen. Men när brandmännen sa att
jag hade gjort helt rätt i situationen så blev jag glad
och lättad, säger Patricia.

Ingvigning av brandstationen i Sigtuna
Närmare 500 personer deltog i invigningen av
Brandkåren Attundas brandstation i Sigtuna.
Söndagen 13 februari 2011 invigdes den nya brandstationen i Sigtuna och i samband med invigningen
hölls ett öppet hus. Närmare 500 personer tog sig
till brandstationen för att se invigningscermonin
som bland annat innehöll musik från Upplands Bro
Sextetten.
Kommunalråd klippte bandet
Kommunalrådets ordförande i Sigtuna kommun
Anders Johansson klippte bandet och berömde
samtidigt det fina arbete som Brandkåren Attunda
genomför i Sigtuna. Sedan fick intresserade lyssna
på en presentation om brandkårens historia, som
även innehöll gamla bilder och dokument från
många år tillbaka.
Besökarna bjöds på korv med bröd, bullar och kaffe
samtidigt som de hade möjlighet att gå en rundvandring i den nybyggda brandstationen.

Invigningen avslutades med en uppvisning i brandsäkerhet och de unga besökarna fick möjlighet att
åka brandbil.
Nöjda besökare
Brandkåren Attundas produktionsledare Ulf
Dahlberg var nöjd med invigningen.
– Det var trevligt att få besök av så många personer
och vi hade tur med vädret hela dagen. Vi fick höra
från besökarna att de hade trevligt och tycker att det
är bra med en ny brandstation i Sigtuna, säger Ulf
Dahlberg.
Alla våra brandstationer anordnar öppet hus varje år
och totalt får vi besök av cirka 5000 personer per år.
På våra öppet hus dagar får du utbildning i brandsäkerhet, du kan gå tipspromenad, spruta med
brandslang och åka brandbil med mera.
Se vår webbplats eller följ oss på Facebook för att ta
reda på när vi håller öppet hus på brandstationen i
din kommun.

Q4-projekt ökar andelen kvinnliga brandmän
Brandkåren Attunda har under en längre tid haft
som mål att bredda kompetensen och nå en
jämnare könsfördelning samt öka organisationens
etniska och kulturella mångfald.
Ett steg i den här satsningen var Q4-projektet som
drogs igång 1 februari 2011. Fyra kvinnor projektanställdes för att få prova på och vägledas in i
brandmannayrket. Av cirka 150 heltidsanställda
brandmän hade Brandkåren Attunda vid årets
början endast en heltidsanställd kvinnlig brandman.
– Anledningen till att vi inte lyckas anställa kvinnor
till brandmannayrket är att endast tio procent av
de antagna till utbildningen ”Skydd mot olyckor” är
kvinnor och sedan så föreställer sig nog många
kvinnor att man måste vara stor och stark för att
arbeta som brandmän, säger Kenneth Bergqvist,
produktionschef på Brandkåren Attunda.

Med detta projekt vill Brandkåren Attunda
uppmuntra fler kvinnor att söka sig till yrket.
Brandkåren behöver attrahera och rekrytera underrepresenterade grupper för att spegla samhället och
bredda kompetensen.
– Lyckas vi med detta viktiga arbete så har vi ökat
våra möjligheter att förebygga bränder och olyckor
samtidigt som vi skapar en organisation som våra
medborgare kan identifiera sig med och känna
förtroende för oss. Vi tror även att en heterogen
organisation som är jämställd skapar bra
förutsättningar för en sund organisationskultur,
utveckling och trivsel, säger Kenneth Bergqvist.

”

Med vår gemensamma
kompetens blir vi bättre och mer
effektiva vid räddningsinsatser
och i vårt förebyggande arbete.
Jenny Davidsson, deltagare i Projekt Q4.

Brandutredning höjer brandskyddet för tusentals
Den sista december 2010 uppstod en brand på
Sätunavägen i Märsta. Någon eller några hade satt
eld på en barnvagn som stod i trapphuset som
snabbt fylldes med svart och giftig rök. När
Brandkåren Attunda anlände till platsen så
fungerade inte rökluckan i trapphuset och en
boende hade fastnat i det rökfyllda trapphuset.
Traditionella rökluckor i trapphus öppnas genom en
vev som finns vid portingången i trapphuset. Men
om rökluckan inte används eller kontrolleras regelbundet så förekommer det ofta att luckan inte går
att öppna av olika orsaker Det var precis det som
inträffade den 31 december 2010 på Sätunavägen,
samtidigt så spred sig giftig rök i hela trapphuset.
Rökdykare hittar boende
När våra brandmän upptäckte att luckan inte gick
att öppna med veven, som dessutom satt på en dold
plats, så skickades en rökdykare upp i trapphuset för
att försöka öppna rökluckan för hand. På väg upp
för trapporna så stöter brandmannen på en boende

som gått ut i trapphuset för att varna sina
grannar när han upptäckt röken. Men mannen blev
så desorienterad av den svarta röken att han
fastnade mellan två våningar i trapphuset.
– När det uppstår en brand i en flerbostadsbyggnad
och det finns rök i trapphuset så ska man aldrig ge
sig ut i trapphuset. Man ska stänga in sig i sin
lägenhet och gå ut på balkongen eller öppna fönster
och ställa sig där till dess att brandkåren
kommer och kan hjälpa dig ut ur byggnaden, säger
Jan Elieson, brandinspektör på Brandkåren Attunda.
Mannen fick hjälp ut ur trapphuset och klarade sig
utan några skador. Brandmännen fortsatte sitt
arbete med att försöka få ut röken ur trapphuset.
När rökdykaren nått upp till takluckan så gick den
inte heller att öppna för hand utan man hittade
istället en annan typ lucka i taket som gick att
öppna. Med hjälp av öppningen i taket och fläktar
kunde brandmännen så småningom ventilera ut
röken från trapphuset och släcka branden.

En utredning som gav resultat
När Jan Eliesson var klar med sin brandutredning
av händelsen på Sätunavägen så stod det klart för
fastighetsägaren att man var tvungen att göra något
åt rökluckorna i sina fastigheter. HSB Arlanda, som
förvaltar fastigheten och över 70 andra trapphus i
området, har påbörjat ett stort renoveringsprojekt
där elektriskt styrda rökluckor ska installeras i alla
fastigheter.

Attunda, vilket har lett till att vi snabbt kunnat fatta
det här viktiga och stora beslutet, säger Bo Wiberg
från HSB Arlanda.

– Vi har sedan några år tillbaka börjat arbeta med
vårt systematiska brandskydd och efter den här
branden på Sätunavägen och Brandkåren
Attundas utredning och rekommendationer så har vi
nu valt att göra en stor satsning på att installera nya
rökluckor.
Vi kommer att renovera i totalt 73 trapphus som
innefattar cirka 600 lägenheter. Alla dessa
fastigheter kommer att få elektriskt styrda rökluckor
som på ett mycket enklare och säkrare vis kommer
att ventilera ut röken vid en eventuell brand. Sedan
vill jag också lyfta fram det goda samarbete och
den öppna dialogen som vi haft med Brandkåren

De nyinstallerade elektroniska rökluckorna öppnas
och stängs från en dosa som sitter i entrén i
trapphusen.

Elias har sett fram
emot det här länge.
Han har stått och
väntat hela dagen på
att få åka hit.

Elias stora dag hos Brandkåren Attunda
”Min stora dag” är en stiftelse som hjälper svårt
sjuka barn att få en dröm uppfylld. Elias är fyra år
och lider av autism samt en bestående neurologisk
sjukdom som gör att han med kort varsel kan bli
svårt sjuk.
En av Elias stora drömmar var att få besöka en
brandstation och att bland annat få åka brandbil.
Sommaren 2011 fick han sin stora dröm uppfylld på
brandstationen i Sollentuna.
– Elias har sett fram emot det här länge. Han har
stått och väntat hela dagen på att få åka hit. Han har
pratat mycket om att få åka brandbil, säger mamma
Therese.
Elias fick under sitt besök åka brandbil och höra hur
det låter när sirenerna är igång under en utryckning.
Elias fick också ställa sig i stegkorgen och åka högt
upp i luften. Han fick dessutom spruta med
brandslang samt titta och känna på alla verktyg och
den utrustning som finns på brandbilarna.

Dagen avslutades med fika tillsammans med
brandmännen där Elias bjöds på glass och saft. Han
fick även en egen brandhjälm och -tröja.
– Det har varit jättekul att ha Elias på besök och han
är välkommen att komma tillbaka och hälsa på när
han vill, säger Tony Arkenstrand som är stationsbefäl
på Brandkåren Attunda.
Elias har de senaste åren spenderat över 400
sjukhusnätter på Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Det var personalen på sjukhuset som nominerade
Elias till ”Min stora dag”.
Vi på Brandkåren Attunda önskar Elias lycka till och
hoppas att han snart kommer och hälsar på oss igen.
Se alla bilder från Elias stora dag på vår Facebooksida: www.facebook.se/attunda

Portabel sprinkler förstärker brandskyddet
Brandkåren Attunda har köpt in fem stycken
portabla sprinklersystem för utplacering i våra
medlemskommuner. Syftet med investeringen är att
öka kommunernas intresse och förståelse för nyttan
med portabla sprinklersystem.
Varje år omkommer cirka 100 personer i bränder.
70 % av de omkomna tillhör särskilt utsatta
grupper och de allra flesta av olyckorna sker i det
egna hemmet. Sprinklern är tänkt som ett förstärkt
brandskydd för befintliga boendemiljöer med ett
ökat behov av brandskydd på grund av riskfaktorer
så som funktionsnedsättning, sjukdom, rökning eller
missbruk.
Begränsar vattenskador
Målet med sprinklersystemet är både branddetektion och brandkontroll. Systemet håller
tillbaka en eventuell brand i 15 minuter samt larmar
via befintligt eller separat larmsystem. Sprinklern
använder sig sedan av vattendimma som absorberar
värme. Vattenåtgången blir 85-90% lägre än med

ett konventionellt sprinklersystem vilket resulterar
i mycket begränsade vattenskador på fastigheten.
Basversionen klarar av att ge ett effektivt
brandskydd för en yta på cirka 30 m² och kan vid
behov utrustas med ett extra munstycke för skydd
i flera rum. Sprinklern är portabel vilket betyder
att den kan flyttas när omständigheter och behov
ändras.
Intresserade kommuner uppmanas att fylla i en
bedömningsmall för varje potentiell brukare.
Utplacering av resurserna avgörs av Brandkåren
Attunda.
Läs mer på www.brandkaren-attunda.se, klicka dig
fram via Lag & Samhälle > Kommunens ansvar >
Portabel sprinkler för mer information och en
informationsfilm om den portabla sprinklern.
Vid frågor eller intresse kontakta Emma Dahlgren
via e-post, emma.dahlgren@brandkaren-attunda.se
eller ring 08-594 696 19.

Dan från Kanada brandman i Järfälla
Dan Dardis är brandman från Kanada och ingår i ett
internationellt jobbutbyte med Mattias Lassén, som
normalt är brandman hos Brandkåren Attunda. Dan
arbetar under 2011-2012 som brandman på brandstationen i Järfälla, under samma period arbetar
Mattias på Dans brandstation i Edmonton under
cirka ett år.
Dan säger att han har fått en bra introduktion och är
framför allt imponerad över vår övningsverksamhet.
– Ni övar ofta och mer strukturerat än mina tidigare
erfarenheter. Övningsveckorna som jag deltagit i
under hösten 2011 var väldigt bra arrangerade.
Dan ser inte språket som ett hinder och säger att
styrkeledaren pratar engelska i början av skiften
– De andra i gruppen pratar svenska med varandra
under fikastunder eller när de småpratar om allt
möjligt under skiften. Jag förstår inte allt då men kan
oftast lista ut vad de pratar om. De försöker prata så
mycket engelska som möjligt, det uppskattar jag.

Använder mindre vatten
Utöver skillnaderna i övningsverksamheten så säger
Dan att i Sverige använder räddningstjänsten mindre
vatten vid släckinsatser.
– I Kanada gör vi av med mycket mer vatten. Er
utrustning gör att vattnet räcker längre och inom det
området ligger vi efter er. Jag tycker även att det är
bra att ni har så små fordon jämfört med oss i Nordamerika. Vi har svårt att ta oss fram på mindre vägar
men här har jag inte stött på samma problem. Det är
något vi borde se över men där borta ska ju allting
vara så stort som möjligt, säger Dan och skrattar.
Brandkåren Attunda strävar ständigt efter att
utvecklas och uppmuntrar därför medarbetare till
jobbutbyten, både nationellt och internationellt.
Syftet är att medarbetare ska utvecklas och lära sig
nya saker som de sedan tar med sig tillbaka till oss.
Samtidigt så kan vi lära oss mycket av personerna
som kommer och arbetar hos oss. Med sin
kompetens och sitt utifrånperspektiv kan de hjälpa
oss att utvecklas och förnya våra arbetssätt.

Kanadensisk kör räddar chaufför
Onsdagen 11 maj får en busschaufför hjärtstopp på
E4:an i höjd med Stora Wäsby. På bussen, som vid
tillfället hade en hastighet på cirka 100 km/h, fanns
en kanadensisk kör som var på turné i Sverige.
Körledaren Elroy Friesen märkte att bussen började
åka vingligt och såg sedan att chauffören hade
ramlat ihop över ratten. Elroy Friesen springer fram
och tar tag i ratten och lyckas få stopp på bussen
innan den åker av vägen. Han får sedan hjälp att ta
ut föraren från bussen och körmedlemmen Janna
Banman börjar genomföra hjärt- och lungräddning.
Snabb utryckning
Räddningstjänsten får larmet vid klockan 19.30 och
åker snabbt ut till platsen. När Brandkåren Attunda
anländer till platsen hinner de defibrillera
chauffören en gång innan ambulansen anländer och
kör chauffören till sjukhuset. Tack vare körens rådiga
ingripande och brandmännens snabba insats så
överlevde chauffören.

Lyckligt slut
Brandkåren Attunda ville uppmärksamma körens
ingripande och ordnade så att Bengt Broklint och
Ulrika Blomqvist besökte körens hotell i Stockholm
för att dela ut blommor och presenter innan kören
åkte tillbaka till Kanada.
– Elroy räddar i princip alla i bussen med sitt
ingripande. Om han inte hade fått stopp på bussen
så hade den förmodligen åkt ner i ett dike eller ut i
skogen. Då hade vi haft ett helt annat scenario.
Janna har stor del i att chauffören är i liv idag, hade
hon inte haft utbildning i hjärt- och lungräddning så
vet jag inte om den här historien hade slutat lika
lyckligt, säger Bengt Broklint från Brandkåren
Attunda.

Elroy räddar i princip
alla i bussen med sitt
ingripande.

Elroy Friesen, Bengt Broklint (Brandkåren Attunda), Janna Banman och Ulrika Blomqvist (Brandkåren Attunda).

Insatsuppvisning för badgäster
Livräddningssällskapet anordnar vattensäkerhetsdagar på olika badplatser i Sverige. Sommaren 2011
besökte Livräddningssällskapet Sollentuna och
Rösjöbadet för att utbilda och informera badgäster
om vattensäkerhet.

Vi har även informerat om hur man som
allmänhet kan agera ifall någon råkar illa ut. Vi vill
också ge badgästerna en möjlighet att träffa oss och
ställa frågor om vår verksamhet, säger Peter
Bergström, från Brandkåren Attunda.

Brandkåren Attunda fanns på plats under dagen för
att visa upp hur brandkåren arbetar med
livräddningsinsatser i vatten och informera om
hur man som allmänhet ska agera när olyckan
är framme.

Brandkåren Attundas brandstyrka visade hur en
räddningsinsats kan se ut när en person behöver
hjälp att ta sig i land och hur man använder sig av
utrustningen som finns på brandbilen.

Enligt Livräddningssällskapet finns det en negativ
trend som visar att drunkningsolyckor ökar i Sverige
och därför vill man öka kunskapen om vattensäkerhet genom att bland annat besöka olika
badplatser runt om i landet.
– Vattensäkerhet och livräddningsinsatser i vatten är
en del i brandkårens verksamhet och därför ville vi
vara med under dagen och visa upp hur vi arbetar.

– Badgästerna tyckte att det var intressant att se hur
vi arbetar och ställde många frågor efter
uppvisningen. Vi fick även många frågor om andra
delar av vår verksamhet så som brandsäkerhet i
hemmet med mera, säger Peter Bergström.
Se fler bilder från insatsuppvisningen på
Rösjöbadet på vår Facebook-sida:
www.facebook.se/attunda
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