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Räddningstjänsten Västra Skaraborg är en gemensam
räddningstjänst för fyra kommuner; Lidköping, Vara,
Grästorp och Essunga. Vi arbetar för din trygghet, inom
flera olika områden.

Den operativa avdelningen
Räddningstjänsten Västra Skaraborgs sex brandstationer
finns i Lidköping, Järpås, Vara, Kvänum, Grästorp och
Nossebro. Vi har även två räddningsvärn, ett i Spiken och
ett i Skaraborgs flygflottilj (F7).

Säkerhetssamordning
I Lidköping sitter våra tre säkerhetssamordnare, som
arbetar med krisberedskap i de fyra kommunerna.

Den förebyggande avdelningen
Fokus för denna avdelning är tillsyn och tillståndshantering. Arbetsområdet är brett och täcker in många verksamheter.

Brandskyddskontroll
Brandskyddskontroll är en myndighetsutövning och utförs
av delegerade brandskyddskontrollanter, som i vårt fall är
två medarbetare.

Trygghetscentral
Vår nya trygghetscentral hanterar trygghetslarm och
automatiska brandlarm. Med hjälp av kameror och annan
modern teknik gör vi vardagen tryggare för brukarna.

Fixarbrandis
Fixarservice är en tjänst som bekostas av Lidköpings
kommun och som vänder sig till äldre eller personer
med en funktionsnedsättning. Syftet är att förebygga
skador och olycksfall i bostaden. Fixarservice utförs av
en fixarbrandis, alltså en person som jobbar inom Räddningstjänsten Västra Skaraborg. Fixarbrandis hjälper
till exempel till med byte av glödlampor och gardiner,
upphängning av tavlor och uppsättning av brandvarnare,
alltid med en brandmans skarpa blick. På så sätt kan
onödiga olyckor enkelt undvikas!

Utbildningar
Vi erbjuder en rad utbildningar. Till exempel brandskyddsutbildning, systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och
Heta arbeten.

Utbildningar:
Grundutbildning brand
HLR inkl. hjärtstartare
Brandfarliga arbeten
Digitalt SBA-system
Tel. 0510-600 55
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Service:
Rökluckor
Hjärtstartare
Brandsläckare
Kvartalsprov brandlarm
Sprinkler kök/bussar/skogsmaskiner
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”HELT SÅLD
PÅ ATT BLI
HELTIDSBRANDMAN”
På gymnasiet gick nu 23-åriga Stina Österberg kursen
Räddningsmedicin, vilket innebar att hon fick möjlighet att
praktisera på brandstationen i Lidköping. Redan där fick
hon mersmak för att arbeta inom räddningstjänsten eller
ambulansen och Stina bestämde sig för att bli deltidsbrandman i Grästorp.
– Efter det blev jag helt såld och ville läsa vidare på SMO
(utbildning i Skydd mot olyckor). Nu har jag turen att
kunna läsa på SMO, ha kvar min deltidstjänst i Grästorp
och gå in som sommarvikarie i Lidköping.

SPÄNNANDE SOMMAR
För Stina, som på fritiden spelar fotboll i IK Gauthiod,
är gemenskapen och möjligheten att hjälpa andra
människor det bästa med brandmansyrket.
– När jag kommer till arbetet finns det också alltid något
som jag kan öva på och bli bättre på, det tycker jag är
kul. I sommar hoppas jag få lära mig mycket och bli en
bättre brandman. Självklart hoppas jag också på att få
åka på lite larm.
Stina tycker att fler ska söka sig till brandmansyrket, då
det är ett väldigt lärorikt och roligt jobb.
– Till alla kvinnor vill jag säga en sak: våga att ta steget
och bli brandmän!

Environment & Rescue
Larmnr:

020-38 39 00
(Dygnet runt)

När det gäller: Trafikolyckor (tunga fordon) - Sanering av bensin och oljeprodukter Deponi av förorenade jordmassor - Rening av oljeförorenat grundvatten

Ansluten till SOS-Alarm • Har avtal med försäkringsbolagen

Räddningstjänsten Västra Skaraborg

Telefon 0510-77 17 00

Tornväktargatan 2

raddningstjansten@lidkoping.se

531 57 Lidköping

www.rvs112.se

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

Skaraborg
Vi utbildar för ett brandsäkrare Sörmland
• Heta arbeten
• Brandfarlig vara
• Anläggningsskötare brandlarm
• Egen sotning
• Företagsanpassade utbildningar
För mer
information följ
följ länken
För
mer information
länken
E-mail:
info@lbfsodermanland.se Tel. 0730-314840
E-mail
Christian.Carlsson@lbfskaraborg.se
Tel. 0515-885813

Utbildningarna genomförs av Brandskyddsföreningen Södermanlands helägda dotterbolag,
Brandsäkerhetsutbildning i Södermanland AB.

