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Välkommen till

Räddningstjänsten Sala-Heby
Räddningstjänsten Sala-Heby utgör brandkår i Sala och Heby kommuner. Räddningstjänsten Sala-Heby består av sju
utryckningsstyrkor runt om i Sala och Heby kommuner.
Räddningstjänsten rycker inte bara ut vid bränder. Trafikolyckor, kemikalieolyckor, drunkningstillbud och viss
djurlivräddning är andra exempel på utryckningsorsaker. Gemensamt ska vara att det behövs ett skyndsamt ingripande
och att det gäller liv, miljö eller egendom

I väntan på ambulans

Vi har ett samverkansavtal med landstingen i Uppsala och Västmanlands län där våra brandstationer larmas på de
sjukvårdslarm där det är som mest bråttom. Det gäller då företrädesvis hjärtstopp, andningssvårigheter med mera.
Detta ersätter inte behovet av ambulans, men brandpersonalen kan påbörja livsuppehållande åtgärder i väntan på
ambulans.
Vi är totalt 101 anställda, varav 22 i utryckande heltidstjänst och fem i dagtidstjänst i Sala. Övriga är deltidsbrandmän
som har andra ordinarie arbeten. De träder i tjänst vid larm och övningar.

Hur styrs vår verksamhet?

Det som reglerar kommunens räddningstjänst är
Lagen om skydd mot olyckor. Där preciseras att
kommunen ska se till att åtgärder vidtas för att
förebygga bränder och skador till följd av bränder,
men även verka för att åstadkomma skydd mot andra
olyckor än bränder, exempelvis trafikolyckor.
Det går även att utläsa att den enskilde har ett
stort ansvar för sin egen säkerhet, men också att
kommunen ska underlätta för den enskilde att ta
detta ansvar genom rådgivning, information och
utbildning.
Hur kommunen uppfyller lagens intentioner går det
att läsa om i det handlingsprogram för skydd mot
olyckor som antagits av kommunfullmäktige. En
länk till handlingsprogrammet finns på kommunens
hemsida.

Alltid redo,

snabbt på plats
Räddningstjänsten Sala-Heby har ett insatsområde på hela 2 440 km², vilket täcks av sju brandstationer som årets alla
timmar är beredda att rycka ut om något olyckstillbud skulle uppstå.

Heltidspersonal

Brandstyrka med heltidsanställd personal i jourtjänst finns i Sala. Heltidspersonalen har brandmannajobbet som
huvudsysselsättning. Personalen är i tjänst dygnet runt, i fyra olika skift, och ska vid larm kunna lämna stationen
inom 90 sekunder.

Deltidspersonal

Brandstyrkor med deltidsanställd brandpersonal finns i Hedåker, Möklinta, Ransta, Heby, Tärnsjö och Östervåla. Personalen
är anställd inom räddningstjänsten, men har normalt en annan huvudsysselsättning. Vid larm ska styrkorna kunna lämna
brandstationen med sina fordon inom 5 eller 8 minuter, beroende på vilken station som är aktuell.

Din trygghet,

vår vardag
Den förebyggande verksamheten är ett viktigt inslag i vårt
arbete med att förhindra bränder och andra olyckor.

Brand- och sjukvårdsutbildning

Vi utbildar, med återkommande regelbundenhet,
kommunens alla anställda i brandskydd och sjukvård.
Dessutom erbjuds alla elever i årskurserna sex och åtta
en brandskyddsutbildning.

Medverkan i byggprocessen

Vi är ett stöd till kommunen i byggprocessen och
det innebär att säkerställa att nya byggnader, och
förändringar i befintliga byggnader, uppfyller gällande
brandkrav.
Arbetet bedrivs genom granskning av brandskyddsbeskrivningar och brandskyddsdokumentationer samt
genom deltagande i olika typer av samråd.

Information till allmänheten

Den information och rådgivning som vi erbjuder dig som
kommuninvånare syftar till att göra dig uppmärksam på
vilka krav som ställs på dig i lagstiftningen, men även att
ge dig kunskap för att uppfylla dessa krav.
Vi gör detta genom att svara på frågor via mail och
telefon, via information på vår hemsida, närvara vid olika
evenemang, ta emot studiebesök på brandstationerna samt
genom att besöka arbetsplatser, föreningar och skolor.
Det är viktigt att själv ha kunskap om att förebygga brand,
men även att veta hur man ska agera i händelse av brand.

Andra uppgifter

Vi samverkar även med andra myndigheter och andra
förvaltningar inom kommunen i brandskyddsfrågor,
exempelvis vid ansökan om offentlig tillställning eller för
serveringstillstånd. Allt med syftet att skapa ett säkert
samhälle för kommuninvånarna.
Vi ansvarar även för att funktionsprova kommunens alla
automatiska brandlarmsanläggningar och att dygnet runt
kontrollera eventuella felindikeringar.

www.metso.com

Tillsyn

Vi kontrollerar att verksamhetsutövare och fastighetsägare bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
och att eventuella tekniska brandskyddsåtgärder är i
funktion. Vi kontrollerar dessutom att verksamheter som
hanterarbrandfarliga och explosiva varor gör det på ett
korrekt sätt.

Tillstånd

Verksamheter som söker tillstånd för hantering av
brandfarliga och explosiva varor ska göra detta hos oss.

Sotning och brandskyddskontroll

Vi ansvarar för uppföljning av sotning och brandskyddskontroll som utförs av privat entreprenör, som har avtal
med kommunen, samt ger dispens för egensotning.
Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att
minska risken för soteld, vilket är en viktig del i arbetet
med att förebygga bostadsbränder.
Brandskyddskontrollen syftar till att identifiera eventuella
fel och brister hos anläggningen och till att minska skador
vid en eventuell brand.

Vårt hjärta bankar för bygden
Vid ett hjärtstopp räknas varje minut.
Under åren har vi bidragit med 18 hjärtstartare i Sala
och Heby kommuner. Tillsammans kan vi rädda liv.
www.salasparbank.se/hjarta

www.salasparbank.se • 0224 - 850 00

Minimera risker,

förebygga olyckor
Erfarenheterna från de räddningsinsatser vi gör varje år är att många olyckor hade kunnat undvikas. Som enskild
medborgare har du det största ansvaret för att se till att olyckor inte händer, men om det ändå skulle ske ska det få så
små konsekvenser som möjligt.

Brandsäkerhet i hemmet

Identifiera risker – för att förebygga olyckor är det viktigt
att vara medveten om de risker som finns i hemmet.
Brandrisker i hemmiljön kan vara glömd spis, levande
ljus, soteld med mera.

Hantera och minska risker

För att minimera risken för brand är det viktigt att du lär dig
hantera riskerna på ett lämpligt sätt. Gå aldrig hemifrån med
påslagen spis, lämna aldrig levande ljus obevakade och se
till att din eldstad är sotad och brandskyddskontrollerad.

Förberedelser

Förbered dig och andra på vad ni ska göra om det börjar
brinna. Ju mer förberedd man är, desto mer tid har man
att sätta sig i säkerhet eller försöka släcka en brand.

Tidig upptäckt

Ha tillräckligt med fungerande brandvarnare. Tidig
upptäckt av en brand ger mer tid för utrymning och ger
dig en möjlighet att själv släcka branden.

Släckutrustning

Ha brandsläckare och brandfilt i ditt hem. Då har du en
möjlighet att släcka branden eller bromsa brandförloppet.
Du kan läsa mer om vad Du kan göra för att förebygga
olyckor och bränder på kommunens hemsida eller på
www.dinsakerhet.se.

Brandskyddsföreningen Västmanland i samverkan med
Räddningstjänsten Sala-Heby erbjuder er utbildning i

Heta Arbeten.
Information och kursanmälan kan göras på
tfn 0224-74 78 81 alt 0709-65 81 84 eller direkt på vår hemsida
www.brandskyddsforeningen.se/vastmanland/utbildning.
Som medlem i Brandskyddsföreningen Sverige erhåller ni 10%
rabatt på alla våra utbildningar.

Din insats

kan vara avgörande
Du har en skyldighet att varna och tillkalla hjälp om du upptäcker eller får kännedom om en brand eller annan olycka.
Eftersom det tar flera minuter innan räddningstjänsten är framme vid en olycksplats ser vi gärna att du även försöker
hjälpa de drabbade. Att du agerar rätt är livsviktigt både för dig och för de drabbade.

Brand i hus

Det är viktigt att alla som vistas i en byggnad utrymmer,
helst via den normala entrén. Men om detta inte går kan
fönster eller balkong behöva användas. Är byggnaden
högre än två våningar kan den behöva kompletteras med
en utrymningsstege.

Brand i lägenhet

Brinner det i din lägenhet ska du ta dig ut så fort som
möjligt. Se till att dörren från din lägenhet till trapphuset
är stängd och ring 112. Lämnar du dörren öppen kommer
röken ut i trapphuset och hindrar övriga boende från att
utrymma.
Brinner det i grannens lägenhet ska du se till att din dörr
mot trapphuset är stängd. Stanna kvar i lägenheten och
ring 112. Ställ dig i ett fönster eller på en balkong så att
brandpersonal ser dig.
Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!

Brandvarnare

• Godkänd enligt SS-EN 14604.
• Funktionsprova regelbundet alla brandvarnare och byt
batteri direkt vid behov.
• Minst en per våningsplan och ovanför trappa om en
sådan finns.
• Placeras i taket, minst 50 cm från vägg, i eller utanför
sovrum.

Handbrandsläckare

• Pulversläckare 6 kg.
• Godkänd enligt SS-EN 3-7.
• Effektivitetsklass 43A 233B C eller högre.

Brandfilt

• Storlek 120 x 180 cm.

Så blir du

deltidsbrandman
För att söka jobb som deltidsbrandman är grundkraven
att du har fyllt 18 år, är frisk och har god kondition och
att du kan inställa dig på brandstationen inom fem eller
åtta minuter beroende på vilken station du söker dig
till. Hur ofta du har beredskap varierar. Anställningen
innebär att ordinarie arbetet ska avbrytas vid larm, med
arbetsgivarens medgivande, och att du har beredskap
under din fritid.
Får du anställning kommer du att genomföra en
”preparandkurs för räddningsinsats” under det första året
du är anställd. Kursen genomförs i Sala och är ett krav
för att kunna antas till ”Grundkurs för räddningsinsats”.
Det är en kurs i Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps (MSB) regi och omfattar nio veckor på någon
utbildningsplats i landet. Delar av kursen genomförs även
som distansutbildning hemifrån.

Vid brand eller olycka:
Rädda

Larma

Varna

Släck

Varna alla som hotas av en brand, till exempel genom att
ropa eller sätta ut en varningstriangel vid en trafikolycka.

Larma SOS Alarm på larmnumret
112, var beredd att svara på
frågor.
Släck branden, men ta inga
onödiga risker.

Scanna QR-koden
för att komma till
hemsidan.

Marknadsledande totalleverantör
av brandskyddsfordon
och utrustning

SALA BRAND AB

www.salabrand.se
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Rädda dig själv och de som är i fara. Det kan till exempel
handla om att rädda en person som befinner sig i ett
livsfarligt läge eller att ge hjärt- och lungräddning.

