Tillsammans skapar
vi en säkrare och
tryggare vardag

Vi arbetar för din trygghet
Räddningstjänsten Skånemitt är två kommuner
som samarbetar, Hörby och Höörs kommun,
för att få en kraftfull organisation. Vi arbetar
med att skydda och rädda liv, egendom och
miljö i samband med olyckor och bränder,
samt med att förebygga olyckor.
Vår ambition är att du som kommuninvånare
ska känna dig trygg. Att du ska veta vart du
kan vända dig vid händelse av brand eller
olycka. Vi bistår dig med råd och information

om hur du själv kan förebygga en olycka och
agera korrekt om en olycka inträffar.
Vår vision är att minska antalet olyckor som
kräver en räddningsinsats i Hörby och Höörs
kommuner. Vårt uppdrag är att vi på ett
effektivt och säkert sätt hanterar behovet
av akuta skadeavhjälpande insatser, och
genomför det så att den drabbade upplever
ett mervärde.

Är du intresserad av att hjälpa andra?
Är du intresserad av att hjälpa människor ska du söka jobb hos oss på räddningstjänsten. Våra
brandmän är anställda som deltidsbrandmän, vilket innebär att brandmannen har en annan
huvudsysselsättning. För att arbeta som RIB-person (Räddningsperson i beredskap) krävs god fysik
och rätt utbildning, som räddningstjänsten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) står för. Som RIB-are har du en inställningstid på fem minuter och sju beredskapsdygn per
månad.

– Även om jag alltid trivts med mitt jobb
som säljare så saknade jag att ha ett fysiskt
arbete. Att det blev just brandman i en RIBorganisation beror på att jag hade en god
vän som nyligen påbörjat sin utbildning till
brandman.

– Att arbeta som RIB-are var en personlig
utmaning i kombination med en långdragen
önskan om att få arbeta inom något av alla
uniformsyrken.

– Det kräver en del tid men ger fantastiskt
mycket tillbaka att få vara där för andra
människor och hjälpa dem i en svår stund.

– Det ger en oerhört mycket av att hjälpa
andra. Gemenskapen och lagkänslan
bland RIB-arna är superhärlig. Alla som har
hållit på med någon lagsport kan känna
igen det.

– Gemenskapen inom räddningstjänsten är
fantastisk både i och utanför tjänsten. Sen
ger det en spänning i vardagen att veta att
man när som helst under sin beredskap kan
få åka iväg på nästan vad som helst.

– Man ger mycket av sig själv och av sin
tid, men man får tillbaka det tusenfalt
genom att hjälpa andra. Vi är ett härligt
gäng och du skapar relationer som
kommer att hålla länge.

Dennis Albrecht, utbildningsansvarig på Höörs Kommun

Caroline Grubits, administratör på ett privat företag

”Jag ser många fördelar med att ha
anställda deltidsbrandmän, den allra
största fördelen anser jag vara att de
har kunskap och en hög prioritering på
brandskyddsarbete, vilket är av mycket stor
vikt för oss som arbetsgivare.”

”Det är ett viktigt åtagande för samhället
som alla måste ställa upp på. Dessutom
är det spännande att få lite insyn i en helt
annan bransch.”

Magnus Nilsson på Höör Fastighets AB

Mikael Persson, Rektor på Georgshillsskolan,
Hörby kommun

Förebyggande
insatser räddar liv
Räddningstjänsten i Sverige larmas årligen till 6 000 bostadsbränder. Av dem börjar 1 500 i köket medan andra har
koppling till eldstäder, elektrisk utrustning, rökning eller ljus.
För att bidra till ett mer brandsäkert samhälle är din insats
viktig. Tänk på att aldrig lämna spisen, levande ljus eller en
öppen spis utan uppsikt. Ha en fungerande brandvarnare
hemma, gärna en på varje våningsplan.
Räddningstjänsten Skånemitt jobbar förebyggande via vår
personal. Med tillsyn, information, rådgivning och utbildning
vill vi stödja innevånare att själv kunna undvika bränder
och olyckor i vardagen. Att utföra regelbunden sotning
och brandskyddskontroll på sin eldstad är också en viktig
förebyggande åtgärd.
Alla företag och organisationer är enligt Lagen om Skydd
mot Olyckor (LSO) skyldiga att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Vi sköter tillsynen så att detta efterlevs
och stödjer företag och organisationer i att jobba med SBA.

Eslöv-Höör
Sotningsdistrikt
En ren ventilation är bra för både
Brandsäkerhet, ekonomi och miljö.

0413-55 70 30 • www.eslovsotning.se

När olyckan är framme
Räddningstjänsten Skånemitt är alltid förberett
för att snabbt vara på plats när olyckan
är framme, oavsett om det är bränder,
trafikolyckor eller kemikalieutsläpp m.m. Vi har
600 uppdrag i kommunerna varje år.
En viktig del i förberedelserna är att öva
regelbundet, utföra materialvård och träna
för att vara i god fysisk form. Vi ser också till att
vi har resurser i form av fordon och material så
att vi står rustade i kris.

ats!

Utbildningar

farlig vara,

för ett brandsäkert Sverige

e Brandlarm

ecifik brandskyddsnformation!

utbildningar på:

ar/brandskyddsforeningen-skane/

0-930 63 60

•
•
•
•
•
•
•

Heta arbeten
Anläggningsskötare Brandlarm
Systematiskt brandskyddsarbete
Brandskyddskontrollant
Brandfarlig vara – mindre omfattning
Egensotning
Brandskyddsutbildning

Vi finns även kvar efter olyckan, exempelvis
efter en brand. Då genomförs en
restvärdesräddning för att minska vattenoch rökskador på materiella ting. Det täcks
av ditt försäkringsskydd. Restvärdesledaren
hjälper dig i det akuta skedet med exempelvis
kontakt med försäkringsskadereglerare samt
ytterligare akuta restvärdesåtgärder.

Boka och se alla
våra utbildningar på
www.brandskyddsforeningen.se/regionalaforeningar/brandskyddsforeningen-skane

044-10 15 74

Viktiga telefonnummer

Hit kan du vända dig efter olycka

• SOS Alarm: 112

Efter en olycka kan det vara skönt att prata med någon. Om du har
behov av stödjande samtal står flera organisationer till ditt förfogande.

• Polisen: 114 14
• Sjukvårdsupplysningen: 1177

• Jourhavande präst nås på larmnumret: 112

• Information vid allvarliga
olyckor eller kriser: 113 13

• Nationella hjälplinjen erbjuder stöd- och krissamtal: 020-22 00 60
• Jourhavande medmänniska tar emot samtal om t.ex. ensamhet,
sorg och sjukdom: 08-702 16 80

Läs broschyren digitalt
via denna QR-kod

-Där ideér blir verklighet
• 17282 • www.jssverige.se

ABICON I HÖRBY AB

Räddningstjänsten Skånemitt
Terminalvägen 1, 243 35 Höör
Telefon: 0413-282 20
E-post: rtjskanemitt@hoor.se

KONSTRUERAD OCH MONTERAD AV ABICON

Välkommen att kontakta oss för mer information
www.abicon.se 0415-148 80

