Vi bryr oss om dig!

Räddningstjänsten i Landskrona, Svalöv och Bjuv

Välkommen till oss!
Du kanske inte visste det, men dörrarna hos oss på räddningstjänsten står
alltid öppna för allmänheten. Vi uppmuntrar alla som vill att komma hit på
bokade utbildningar eller besöka oss när vi har öppet hus. Dessutom kan
du vända dig till oss för att låna flytvästar för både vuxna och barn, det är
en del av säkerheten till sjöss och har man själv inte båt är det kanske heller inte så vanligt att man har flytvästar hemma.

Har du besökt vår hemsida?

Mycket matnyttig information kan du också läsa dig till via räddningstjänsternas hemsidor. Här kan du läsa mer om våra olika e-tjänster
eller om hur du förvarar brandfarliga varor i hemmet och läsa mer om
våra olika utbildningar.

Sotarna i Skåne
Besiktning, Sotning &
Brandskyddskontroll

Vi finns till för dig!
Räddningstjänsterna i Landskrona, Svalöv och Bjuv samarbetar över kommungränserna. På så sätt täcker vi ett större geografiskt område och har
större resurser. Räddningstjänsten är en viktig samhällsfunktion och vårt
huvuduppdrag är att rädda liv, men vi gör betydligt mer än så.
Vi brukar säga att vår verksamhet vilar på tre huvudsakliga ben: den
operativa verksamheten, förebyggande arbete och extern service.
Operativ verksamhet är helt enkelt utryckningar. Vi åker ut på bränder, men
också på trafikolyckor och andra akuta uppdrag, som vattenlivräddning.
Förebyggande arbete är en stor och viktig del i vårt dagliga arbete. Det
innebär bland annat att vi erbjuder tillsyn och sotning, ger tillstånd för
brandfarlig vara och fungerar som remissinstans med ansvar för brandskyddet vid bygglovsprocesser eller olika offentliga arrangemang.
Den externa servicen är vår direktlänk med medborgarna. Här ingår
utbildning, både hos företag och privatpersoner och för skolungdomar.

Vi utför alla arbeten på alla bilmärken, såsom AC-jobb, bildiagnos, hjulinställning
samt allt med däck. Vi släcker 2:or, utför bilprovning och är specialiserade på Volvo,
Volkswagen, Audi, Skoda och Seat. Naturligtvis har vi lånebil.
www.bjuvsbilservice.se

Vi besöker dig!

TILLSYN DIREKT!

Räddningstjänsten finns till för alla kommuninvånare och vi sätter alltid
din säkerhet främst. Men det finns också mycket som du som enskild
medborgare kan göra för att bidra till ett säkrare samhälle, för både dig
själv och för andra.
På senare tid har vi satsat på hembesök, vi knackar helt enkelt på hemma
hos dig för att informera om vår verksamhet men också ge konkreta tips
på hur du blir mer säkerhetsmedveten. Det är ett samarbete med olika
fastighetsägare i kommunerna.
Vi är också ute på företag, dels i samband med tillsynsärenden, dels för
att hålla i utbildningar. Vi erbjuder bland annat utbildningar i brand, HLR,
LABC, Heta arbeten och Systematiskt brandskyddsarbete.

Är det något som inte verkar
stå rätt till? Du vet väl att du
kan ringa oss och berätta,
kanske förhindrar det en
olycka?
Ring 0418-47 07 16

BOKA UTBILDNING!
Vill du boka utbildning? Hör av
dig på telefon: 0418-47 07 44

El-installation, service, tele/data och automation
Prenad AB
Landskrona
Ventilgatan 10
261 35 Landskrona
Tel. 0418-43 75 00

Svalöv
Järnvägsgatan 1
268 31 Svalöv
Tel. 0418-66 36 00

www.prenad.se

CHECKLISTA
HEMBEREDSKAP:
Fotogenlampa och bränsle
Tändstickor
Stearin- och värmeljus
Ficklampa och extra
batterier
Dunkar att hämta vatten i

72 timmar
– hur förberedd är du på att klara dig utan el i några dagar?
Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land är också sårbart. Det
krävs inte mer än några dagars strömavbrott för att mycket av det vi tar för
givet ska sluta fungera.
Värmen försvinner. Det blir svårt att laga mat. Inget vatten i kranen.
Bankomater fungerar inte. Mobilnäten och internet går ner. Samhällets
resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta
att behöva klara sig själva en tid.
Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot
viktig information. Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.
Läs mer på www.dinsakerhet.se

Husapotek med det
viktigaste
Radio med vev och
solceller
Vevladdare till mobilen
Extra element eller
värmare, som t ex drivs
med fotogen
Sovsäck, filtar och varma
kläder
Hygienartiklar som
fungerar utan vatten,
t ex tvättlappar
Campingkök och bränsle,
t ex T-röd för spritkök
Mat som klarar
rumstemperatur
Kontanter
Telefonlista på papper

www.dow.com

Kom ihåg: 113 13 är samhällets
informationsnummer vid stora
olyckor och kriser!

Räddningstjänsten i Landskrona
Motorgatan 4
261 51 Landskrona
0418-47 07 00
raddningstjansten@landskrona.se
www.landskrona.se

Räddningstjänsten i Svalöv
Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv
0418-47 50 00
info@svalov.se
www.svalov.se

Räddningstjänsten i Bjuv
Bryggerigatan 2
267 25 Bjuv
042-458 50 00 (växel)
raddningstjansten@bjuv.se
www.bjuv.se

Bjuv
Röstånga
Landskrona

Svalöv

PLATS FÖR LIV

Tillsammans med räddningstjänsten arrangerar vi
brandskyddsutbildningar inom bl. a. följande områden:
• Hem- och fritidssektorn
• Heta arbeten

• Brandfarlig vara
• Skräddarsydda utbildningar efter Ditt behov

Skåne

Kontakta oss på telefon 044-10 15 74

Brandskyddsföreningen Skåne, Ringvägen 20, 291 54 Kristianstad
www.brandskyddsforeningen.se/skane

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 12175 • www.jssverige.se

Satsa på brandskyddsutbildning – en bra investering

