Alltid steget före mot ett
tryggt och skadefritt samhälle

Vi arbetar
förebyggande
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har som
huvuduppgift att arbeta förbyggande och stödja
privatpersoner och företag så att de kan eliminera,
förhindra och begränsa olyckor. I andra hand ska
vi på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta
skadeavhjälpande insatser. Rent praktiskt är VSR ett
gemensamt kommunalförbund mellan Vingåker och
Katrineholm och vi har funnits sedan 1999. Vi har
stationer i Katrineholm, Vingåker, Björkvik, Julita och
och Högsjö. VSR står till invånarnas tjänst, oavsett
om det är frågor kring brandsäkerhet, trafikolyckor,
brandregler för företag eller råd kring säker eldning
inomhus kan man alltid vända sig till oss.

Vingåker

Katrineholm

1 räddningsstyrka 10 min
1 räddningsstyrka 20 min
1 räddningsstyrka 30 min
1 Första insats person 10 min
1 Första insats person 20 min

Brandsäkring
Den stora majoriteten av alla olyckor kopplade till
brand kan undvikas genom förebyggande arbete, och
om olyckan ändå är framme hjälper förebyggande
åtgärder att minimera skadan. Frågan är högaktuell,
i dag ser vi ett större behov än någonsin för
privatpersoner som exempelvis vill elda hemma i
kaminen. Det finns några enkla åtgärder du kan göra
för att brandsäkra ditt hem.
•
•
•
•

Kontakta oss för info eller utbildning: info@lbfsodermanland.se

Brandvarnare på alla våningsplan, samt en
brandvarnare i varje rum där någon sover.
Släckutrustning som handbrandsläckare eller
brandfilt utplacerade i hemmet.
Att hålla egna brandövningar så att alla i hushållet
vet vad de ska göra om det börjar brinna.
Hålla en hög säkerhet i hemmet genom att
exempelvis förvara tändstickor och tändare
utom räckhåll för barn, kontrollera elektronisk
utrustning regelbundet och aldrig låsa med
tillhållarlås från insidan.

Vill du ha fler tips? Gå in på vår hemsida www.vsr.nu!

Hyr bostad
hos oss!
När du vill vara säker,
anlita Oppunda EL Säkerhet
www.oppundael.se

Hos oss hittar du ett varierat
utbud av lägenheter.
Nyinflyttade, barnfamiljer,
seniorer och ungdomar –
vi vill hjälpa alla att hitta
sitt bästa boende.
www.kfab.se

En arbetsplats och
ett samhälle för alla
VSR står för allas lika värde och vi ska skapa trygghet i
samhället på ett ödmjukt och professionellt sätt. VSR
har en samhällsbärande funktion i samhället, och hur
vi agerar gentemot invånarna och internt påverkar
hur samhället ser ut. Därför är det så viktigt för oss att
stå upp för lika värde, jämställdhet och respekt. Vi är
ödmjuka inför vårt uppdrag och lyssnar på varandra
och samhället.
Att arbeta hållbart går som en röd tråd i vår
verksamhet, i allt från byggandet av vår nya station
till att vara en aktiv röst i samhället där vi bland annat
deltar på Pride. Vi ser till att vår personal får rätt
träning och utbildning, och har rätt kompetens för att
möta invånarna på ett professionellt och tryggt sätt.
För VSR är det också en självklarhet att skriva under på
FN:s globala mål för ett hållbart samhälle.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

För en tryggare
vardag
De flesta kriser inträffar aldrig, för att man har
förberett sig. VSR har ett ansvar att utbilda och
säkerställa att det inte inträffar fler olyckor och
bränder, och vi gör det genom att tillhandahålla
en rad utbildningar för företag, förvaltningar och
organisationer. Vi kan hjälpa er med en grundläggande
brandskyddsutbildning, men också utbildningar inom
hjärt- och lungräddning, första hjälpen, brandfarliga
varor och mycket mer. Hela vårt utbildningsutbud
hittar du på vår hemsida www.vsr.nu/utbildningar,
eller kontakta oss så berättar vi mer!

FÖR SÄKERHET MED EL
Nordens största producent och leverantör
av elsäkerhetsutrustning sedan 1955

08-594 211 80 | www.stalskog.se

Västra Sörmlands Räddningstjänst
Bievägen 49
641 96 Katrineholm
Postadress:

Västra Sörmlands Räddningstjänst
641 80 Katrineholm
Telefon (vxl): 0150-576 50
Mail: vsr@vsr.katrineholm.se
Hemsida: www.vsr.nu
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