Anteckningar från medlemsmöte 2010-03-08
Kvällens tema: Säkerhet i skärgården.
Ungefär ett 40tal medlemmar deltog.
Jerry Engström hälsade alla välkomna och presenterade kvällens program.
Han gav även en kort information om att nu har Skärgårdsutredningsprojektet startat och att det är
Bengt Almqvist som ska driva detta. Projektets slutdatum är satt till sista maj. SSF kommer att
informera om resultatet på kommande årsmöte den 3 juli 2010.
Jerry pratade inledningsvis om att kvällens ämne har genererat ett stort intresse både i skärgården
och på land. Västerviks kommun har en nu säkerhetssamordnare, Jonna Ahlberg.
Han gav även tips om två mötestillfällen angående fiskevårdsområden. De äger rum den 18/3 19.00
hos Marsöfiskaren i Fårbo samt 25/3 19.00 i Söderköping.
Mer info finns på www.kustlandet.com
Först ut att presentera sig var Räddningstjänsten i Västerviks kommun.
Pierre Strid och Jörgen Svensson.
De berättade om hur det ser ut i dag och gav en presentation av deras räddningsbåt.
Vidare pratade de om hur räddningstjänsten arbetar och hur det ser ut vid en larmsituation. Larm
ska ske till 112 . De gav också en bild av hur ett brandförlopp sker och poängterade vikten av
förebyggande insatser samt att brandvarnare och brandsläckare finns då brand upptäcks tidigare
och kan dämpas/släckas innan räddningstjänsten är på plats.
Som förebyggande arbeta kan nämnas att det även bör finnas brandsläckare och brandvarnare i
båthus/uthus.
Elfel är orsak till en tredjedel av alla bränder, därmed är det klokt att se över gamla eldragningar
och modernisera dem.
Räddningstjänsten vill hålla en grundläggande brandskyddsutbildning i skärgården under 2010.
Ssf är beredda att samarbeta för att kunna genomföra detta. Ett upplägg är att Räddningstjänsten
börjar med norra delen av skärgården fortsätter med mellersta delen för att sedan ta södra
skärgården någon gång under juli månad då det är flest människor i rörelse.
Detta ska sedan vara återkommande varje år men då inriktas på ett område per år. Varje område
får då uppdaterade övningar vart tredje år.
Vidare tog de upp problematiken på vintern när det inte går att nå fram med båt. I dagsläget finns
det inga fordon i deras tjänst som kan ta sig fram under besvärliga förhållanden. Dock arbetas det
på att Västerviks kommun ska kunna köpa in en svävare som ska kunna nyttjas av
Räddningstjänsten för akuta transporter. Samtidigt samarbetar de med kustbevakningen och kan
samordna sina resurser i Västervik.
Näst ut var Leif Svensson från Landstinget och ambulansförarna i Kalmar län.
Han berättade om hur ambulanstransporter organiseras samt att de samarbetar med
räddningstjänsten, kustbevakningen och polisen. Inför vintern som råder kontaktades lokala
entreprenörer för att få en bild av vilka resurser som finns tillgängliga för sjuktransporter. Under
mötet kom frågan om d det inte vore lämpligt att genomföra en hjärt-lungräddningsövning i
samband med brandskyddsutbildningen. Detta skulle kollas upp och information om det kommer
senare.
Skärgårdsborna själva fick ett uppdrag att sammanställa vilka resurser som finns i skärgården. I
form av kompetenser, utrustning och fordonspark.
Sedan var det dags för Kent Källström på Kustbevakningen att presentera deras arbete.
Kustbevakningens huvuduppgift är att arbeta med miljöskydd och de har 24 stationer runt om i

Sverige. I Västervik finns det 8 man men ingen dygnet runt tjänst. De har även polisiära uppdrag
och tillsynsuppdrag. I Västervik har det ett bra samarbete med räddningstjänsten.
Det bjöds på kaffe och ostmacka i pausen innan det blev dags för diskussion .
Kvällens diskussionsledare var Beng Wallin.
Frågor ställdes bla. om hur kan skärgårdsborna själva bidra till ökad säkerhet. Om sjuktransporter
på vintern och om det skulle ske en allvarlig kärnkraftsolycka.
Sammantaget så ska ssf samarbeta med Räddningstjänsten vid den grundläggande
brandskyddsutbildningen och att skärgårdsborna också får bidra med att sammanställa
information om skärgårdens egna resurser.
Det var ett bra möte med en god stämning och diskussioner kring säkerhet lär fortsätta även
framöver.
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