ÄLMHULTS KOMMUNS RÄDDNINGTJÄNST

I Älmhult möter världen det bästa av Småland. Sjöar och vattendrag
bjuder in till fiske, bad och paddling. Skogen och ängarna
erbjuder ro för själen och vyer att minnas.

Vi gör skillnad – men vi gör inte skillnad!
Att arbeta som räddningspersonal i beredskap (RiB) innebär en fantastisk möjlighet att bidra till ett gott
samhälle. Oavsett om det handlar om en brand, en trafikolycka, en djurlivräddning eller ett sjukvårdslarm är just din insats viktig. Samtidigt är du också en del av ett lag, där sammanhållning och ett starkt
förtroende för varandra är helt avgörande. Att vara flexibel, samarbetsvillig och att kunna arbeta under
stress är därför egenskaper som du måste ha.
Har du det kan vi erbjuda en härlig arbetsplats med en skön gemenskap och en familjär stämning. På
Räddningstjänsten i Älmhult ställer vi upp för varandra i såväl medgång som motgång, här känner du
dig aldrig ensam.
Vårt arbete hjälper våra kommuninvånare i vardagen, vi gör helt enkelt skillnad. Men vi gör aldrig skillnad mellan olika människor, utan verkar för allas lika värde och att alla ska få samma hjälp. Det spelar
ingen roll vilken bakgrund du har eller var i kommunen du bor, vi behandlar alla individer lika.

Det här krävs för att söka till RiB
För att vara behörig sökande ska du både arbeta och bo inom anspänningsområdet för respektive station. Det betyder fem minuter för stationen i Älmhult och åtta minuter för stationen Liatorp. Det är den
tid det får ta att vid larm ta sig till stationen, vara ombytt och klar för att sätta sig i bilen som ska rulla
ut till den drabbade. Du behöver också vara frisk och klara de fyskrav som vi ställer på våra sökande.

Låter det intressant?
Kontakta Hanna Björkman på 0476-552 61, eller hanna.bjorkman@almhult.se.

Brandsäkra ditt hem
Tiden är ofta den avgörande faktorn för en lyckad utgång
av en inträffad olycka. De allra flesta bränderna är små
i sin linda och kräver ofta en liten släckinsats. Att någon
förbipasserande vid en trafikolycka kan påbörja Första
hjälpen räddar årligen flera liv.
Det är viktigt att så många som möjligt skaffar sig kunskaper om hur olyckor kan förhindras, samt har en beredskap att kunna agera när olyckan inträffat. På så vis kan
vi rädda liv, egendom och miljö samtidigt som det underlättar räddningstjänstens insats.

Checklista - Ett brandsäkert hem
Ha minst en brandvarnare per våningsplan och gärna
även i eller utanför sovrummen.
Följ tillverkarens instruktion för hur ofta ni ska kontrollera batteriet, rengöra och byta ut brandvarnaren. Brandvarnare kan vara försedda med ett bäst föredatum.
En handbrandsläckare på minst sex kg hemma gör att
du kan släcka den lilla branden snabbt.
En brandfilt är ett bra komplement till en handbrandsläckare. Placera den i köket nära spisen respektive
nära braskaminen.
Bränder på spisen kan enkelt undvikas – lämna ej köket
när du lagar mat.
Använd inte diskmaskinen, tvättmaskinen eller torktumlaren på natten eller då du inte är hemma.
Håll rent bakom vitvaror och rengör torktumlaren
från ludd efter varje användning.

På följande webbplatser finns tips och
råd om vad Ni själva kan göra för att
förhindra och hantera olyckor:

Rengör spisfläkt och filter från fett regelbundet.
Förvara tändare och tändstickor utom räckhåll för
barn.
Ladda aldrig elektrisk utrustning placerade i sängar,
fåtöljer eller soffor.
Kontrollera sladdar och elkablar regelbundet så de
inte skadats, ligger i kläm eller glappar.
Använd ljusstakar av obrännbart material. Ljusen ska stå
stadigt och på säkert avstånd från gardiner, dukar, möbler och annat brännbart material. Släck alltid levande ljus
innan du lämnar rummet.
Följ tillverkarens rekommendationer vad gäller bränslemängd när du eldar i kamin eller öppen spis.
Förvara ingen brandfarlig vara, varken vätska, gas
eller aerosol, på vinden eller brandfarlig gas i källarförråd.

www.almhult.se

www.brandskyddsforeningen.se

www.msb.se

www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Besöksadress

Telefon

Bäckgatan 17, Älmhult

0476 - 550 00

Mail
tekniska@almhult.se

Vi förebygger olyckor
Man brukar säga att den bästa olyckan är den som aldrig
inträffar. Det håller vi med om. Att minska risken för bränder och andra olyckor är en av våra viktigaste uppgifter.
Genom information, utbildning, kontroller och beslut jobbar vi med förebyggande verksamhet för att nå ett säkrare
samhälle.
Vi arbetar aktivt med att sprida kunskap om brand- och
olycksförebyggande åtgärder. Detta gör vi bland annat genom att ta emot studiebesök, genomföra hembesök och
delta vid olika evenemang. Vi erbjuder även diverse utbildningar till privatpersoner, företag och organisationer.

Gör som Älmhults kommun och Räddningstjänsten.
Anlita din lokala entreprenör!
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En viktig del av vår verksamhet handlar om att genom tillsyn se till att samhällets krav på brandskydd är uppfyllda.
Detta ökar säkerheten på till exempel vårdanläggningar,
skolor, industrier, hotell, restauranger och samlingslokaler.

