Din trygghet
– vårt arbete

Din trygghet – vårt arbete
Räddningstjänsten arbetar ständigt för att minska risken för olyckor och skador.
I detta arbete är kontinuerlig utbildning, information och tillsynsutövning viktiga delar.
När olyckan inträffar finns en god beredskap för att minska konsekvenserna för
människors liv och begränsa skadorna på egendom och miljö. För att hantera denna
beredskap på bästa sätt fortbildar vi ständigt vår personal och använder oss av
moderna fordon och den senaste utrustningen.
Vi lägger ner mycket tid och kraft på att hantera olyckor efter att de inträffat. Nu görs
ansträngningar för att utveckla och öka fokus på olycks- och skadeförebyggande
arbete för att minska riskerna och konsekvenserna av olyckorna.
Tillsammans med dig som invånare i Ljungby kommun vill vi öka medvetenheten om
olycksrisker. Genom att exempelvis installera en brandvarnare, ha en brandsläckare
i huset eller att som företagare vidta förebyggande åtgärder bidrar du till att göra
kommunen säkrare.
Din insats behöver inte vara stor men kan vara avgörande!
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Räddningstjänsten har heltids- och deltidsbrandmän i Ljungby och
en deltidskår i Lidhult. Vi samarbetar med de frivilliga brandvärnen i
Agunnaryd, Ryssby och Tannåker.

20-25 min zon
+ 25 min

Vi arbetar för att minska olyckor
Räddningstjänsten bedriver tillsynsverksamhet och olycksundersökningar i enlighet med lagen om skydd mot olyckor. Fortfarande är
det så att de flesta som dör i bränder gör det i sin bostad. Därför
gör räddningstjänsten bostadstillsyner och kontrollerar brandvarnare
i lägenheter samt ger information om brandskydd i hemmet.
Vi bedriver också utbildningsverksamhet i syfte att stärka den
enskildes och företagens förmåga att agera samt förebygga brand
och andra olyckor. Hos oss kan du gå verksamhetsanpassade
brandskyddsutbildningar och gå kurserna Heta arbeten, Hjärt- och
lungräddning och Skydda ditt hem. Räddningstjänsten utbildar
också invandrare i brandkunskap på kursen SFI (Svenska för invandrare). Årligen besöker kommunens sexåringar brandstationen
med syftet att lära sig om ”rädda, larma, varna och släck”.
I vår mobila utbildningscontainer har vi möjlighet att simulera
bränder och på ett realistiskt sätt visa vad du ska göra och tänka
på om det börjar brinna i exempelvis köket.

Om olyckan är framme
När en allvarlig olycka inträffar ska du alltid ringa 112. Om det
gäller en brand – försök att släcka. Stäng om möjligt dörren till
rummet där det brinner för att undvika att branden sprider sig
och orsakar större skador. Möt oss och berätta om det finns
personer kvar inne. Vi prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning. Ibland är branden så omfattande att
vi inriktar oss på arbetet att hindra brandspridning i stället för att
släcka själva branden.
Vid larm är vår målsättning att vi vid 75 procent av samtliga fall
ska finnas på plats inom tio minuter. Vi uppskattar om du som
medborgare underlättar för oss när vi åker ut med blåljus och
ger oss fri väg så att vi kommer fram till olycksplatsen snabbare.

Vår Fixartjänst hjälper dig som
är pensionär eller dig som har
funktionshinder med praktiska
saker som kan innebära en risk
för fall- eller halkolyckor.

Kontaktuppgifter:
Räddningstjänsten Ljungby
Bredemadsvägen 2
341 83 Ljungby
Tel. 0372-78 91 70
raddningstjansten@ljungby.se

facebook.com/rtj.ljungby

www.ljungby.se/raddningstjansten

Din lokala gasleverantör
– de kommande 100 åren

Skanna QR-koden för att
komma till räddningstjänstens
hemsida.

Strandmöllen är en totalleverantör av gas och
erbjuder kompetenta råd vid val av gas oavsett
om du jobbar inom verkstadsindustrin, sjuk
vårdssektorn, läkemedelsindustrin, laboratorier,
livsmedel eller inom process och miljösektorn.

Storleken
har ingen
betydelse

www.lagansbyggnads.se

VÄLKOMMEN TILL EN LITE MINDRE BYGGARE MED STORA AMBITIONER

Ring 113 13 för snabb information om större
olyckor och kriser, till exempel en storm,
översvämning eller en större influensaepidemi.
Ring 112 i en nödsituation när liv, egendom
eller miljö är i fara.
Läs mer på www.sosalarm.se
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Från den 11 mars är 113 13 Sveriges nya
informationsnummer vid allvarliga
olyckor och kriser.
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