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RäddSam F är ett samarbetsorgan för 13 
kommuner i Jönköpings län och Ydre kom-
mun i Östergötlands län samt SOS Alarm. 

Brand i litiumbatteri 
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Ledare 

 

Ännu ett år går mot sitt slut. Ett år då 
vi pratat mindre om virus men desto 
mer om krig i Europa. 

MSB gör nu en informationssatsning 
för att höja försvarsviljan hos oss 
svenskar och få oss att inse att vi alla 
är en del av landets försvar. För att 
viljan finns inom oss är jag övertygad 
om. Det bästa beviset på det är att vi 
idag existerar som nation. 

I Sverige har alla mellan 16 och 70 år total-
försvarsplikt. Det betyder att vi har en plikt 
att hjälpa till vid krigsfara eller krig. Det kan 
handla om att visa vägen, dela ut vatten, mat 
eller information. Vi behöver hjälpas åt att er-
bjud användbar och konkret information som 
människor kan agera och fatta välgrundade 
beslut utifrån, exempelvis  om tänkbara kon-
sekvenser av olika hot, hur man kan engagera 
sig i totalförsvaret, öka sin hemberedskap eller 
hur man på andra sätt kan bidra till Sveriges 
beredskap. Tillsammans bygger vi ett ännu 
starkare försvar för morgondagen. Vår viktigas-
te byggsten är och förblir den högpresterande 
individen. 

I Tranås har vi under året även jobbat mycket 
med trygghetsfrågan. Att vår befolkning kän-
ner sig trygg i kommunen är en grundförut-
sättning för att Tranås ska fortsätta ha en ljus 
framtid. 

Från årsskiftet kommer vi därför ha en hel-
tidsanställd Säkerhetssamordnare som enbart 
kommer jobba brottsförebyggande och trygg-
hetsskapande. En viktig uppgift är att utveckla 
arbetet med EST (Effektiv Samordning för 
Trygghet). EST-arbetet går ut på att kommu-
nen, näringslivet och polisen kan dela informa-
tion och lägesbilder med varandra för att göra 
riktade insatser där de behövs som mest. För 
denna uppgift har kommunen 30 rapportörer 
som varannan vecka rapporterar in vilka pro-
blem/utmaningar de har sett. Rapportörerna 
kan vara t.ex.  hemtjänstpersonal, lärare, fast-
ighetsskötare eller butiksägare. Säkerhetssam-
ordnaren sammanställer sedan informationen 
och tar med den till ett möte med polisen för 
att planera för effektiva åtgärder. 

Det finns även ett förslag om att Sveriges kom-
muner från och med mitten av 2023 enligt lag 
ska ta ansvar för brottsförebyggande arbete. 
Förhoppningen med lagförslaget är att kom-
munerna mer effektivt och träffsäkert ska 
minska brottsligheten genom ett kunskapsba-
serat brottsförebyggande arbete. 

Nu när vi går mot juletider så jag vill passa på 
att önska er alla en God Jul! 

HENRIK NILSSON 

RÄDDNINGSCHEF 

TRANÅS OCH YDRE KOMMUNER 
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Brandutredning 

Brand i 
litiumbatteri 
Förstainsatsperson (FIP)/styrkeledare 
var först på plats och möttes av en 
person vid vägen, placerade en blixt-
puck för att vägleda andra och vid 
framkomsten rapporterade att käl-
larutrymme var rökfyllt med troligtvis 
giftig rök, samt önskade en ambulans 
till platsen. "En person exponerad, li-
tiumbatteri som brinner, förbered två 
rökdykare.”.
SOS hade vid alarmeringen svårt med adressen 
så befälet fick bryta in i samtalet för vägbe-
skring. Den exponerade personen hade försökt 
släcka med en pulversläckare inne i det lilla 
utrymmet. Efteråt satt personen utanför och 
hostade. 

HÄNDELSE 
Vid insatsledare 7080 framkomst hade rökdy-
karna släckt branden med pulver och konsta-
terat att det var i ett litet slutet utrymme som 
brann, i en källaren. Ingen spridning till fastig-
heten och brand endast i batteriet.  
7080 såg att det var en solcellsanläggning 
inkopplad på batteriet och beslutade snabbt 
att ta ut batteriet och sänka det i en vatten-
tunna. 7080 beslutade även att den drabbade 
och rökdykare skulle saneras innan avtransport 
samt ventilera utrymmet. 

ERFARENHETER 
Begär ambulans om den inte är dragen vid en 
brand. Bättra att vända den senare. Mannen 
klarade sig dock utan skador. 
Är du säker på adressen men operatören 
osäker? Tala om det för operatören snarast via 
Rakel (eller direkt i medlyssningen om sådan 
finns).
Litet slutet utrymme går att ventilera, men 
använd alltid minst skyddsmask (helmask). 
Andningsapparat ska alltid användas vid risk 
för syrebrist. 
Vi var överdrivet försiktiga vid insatsen. I ef-
terhand (Axamo 2022) har vi bättre  kunskap. 
Erfarenheten från Axamoövning 2021 (brand-
röken är mycket farlig) styrde fortfarande. 
Bättre att ändå vara på den säkra sidan.
Perfekt med en vattentunna. Ställ den avskilt 
eftersom litiumbatteriet kan fortsätta rusa/
brinna. 
Rökdykarna sanerade sig själva. Påsar till klä-
der ska finnas. Behåll mask till slutet. Fläkten 
blåste hela tiden och detta fungerade mycket 
bra. 

Liten solcellsanläggning på  ”mindre fristående bygg-
nad”. Ingång till brandutrymmet vid den bakre gaveln 
Regntunnans placering 

Lätt att glömma den drabbade när fokus blir 
mot branden pga batteriet.
Ovanligt med en fullinstallationsanläggning 
(solceller+omvandlare+batteri) på ett litet hus. 
Dessa små anläggningarna går dock att köpa t 
ex på Jula för privatpersoner. De är desto vanli-
gare på husbilar. 

ERFARENHETER KRING SOLCELLER 
Det är viktigt att kontrollera att alla elektriska 
komponenter är kompatibla med varandra, 
särskilt vid utbyten av t ex batterier.
All installation av solceller och fasta anlägg-
ningar bör göras av behörig installatör för att 
säkerställa full funktion och säkerhet, även om 
12V-installation får göras av privatperson. 
Det är oklart om styrenhetens utgående spän-
ning transformerades till något annat. Att an-
vända en central för att bygga ett eget 12V-nät 
hemma kan vara tillåtet eftersom det räknas 
som svagström. 
Vid elrelaterade bränder är det bra att upplysa 
ägaren om att kontakta elektriker snarast för 
en översyn, om det inte ordnas via restvärde-
ledare vid akuta behov. 

Principen är att solcellerna laddar ett batteri via 
en styrenhet/laddningsregulator.
Regulatorn håller koll på batteriets laddning
Förbrukningen sker sedan 12VDC från batteriet 
via regulatorn ut till 12V-förbrukare. 
Ovanstående är vanligt för husbilar där 12VDC 
matas till cigarettändaruttag för t ex kylboxar. 
I vanlig hemmiljö är 12VDC ovanligt men tro-
ligen vanligare i sommarstugor o dyl där man 
vistas bara delar av året. 

TORBJÖRN ELIASSON 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN  GISLAVED-GNOSJÖ  
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Samverkan 

Ansvariga för förebyg-
gargruppen och med 
god spridning i länet. 
Från vänster: Ham-
pus Ragnar från HRF, 
Jörgen Franzén från 
Eksjö, Mattias Wall-
sten från HRF, Henric 
Dovrén från Jönköping, 
Erik Linnå från Aneby 
samt Pär Liljekvist från 
Värnamo. 

Årliga förebyggardagen i RäddSam F 
29 november träffades representanter från 
RäddSam F för den årliga förebyggandeda-
gen. Dagen bjöd på en föreläsning av Cedrik 
Persson från brandkonsulten Bengt Dahlgren. 
Cedrik gick igenom allt man behöver veta om 
ventilationsbrandskydd. Jag tror flera utöver 
mig själv tycker att detta är ett komplicerat 
ämne. Utöver föreläsningen hade vi flera case 
som följdes av intressanta diskussioner. Vi 
hade även uppföljning på ett tidigare case. 
I en av dagens gruppdiskussioner gick vi 
igenom ett fall gällande nattklubben Stadt i 
Hudiksvall. Fallet handlade om vilken myndig-
het som ska kontrollera att personantalet inte 
överskrids. Här fungerade inte samverkan mel-
lan myndigheterna och ingen ville ta ansvar. 
Det gick så långt att kommun, polis och rädd-
ningstjänst i Hudiksvall vände sig till MSB för 
att få svar om vems ansvar det egentligen är 
att kontrollera att brandsäkerheten efterlevs. 
Deras svar var tydligt - svaret är att det är allas 
ansvar. Enligt MSB använder Sveriges kom-
muner ofta alkoholtillståndet för att komma 
till rätta med fall som på nattklubben Stadt 
eftersom det vanligtvis är det mest effektiva.
”För att det ska fungera måste kommunens 
myndigheter samarbeta för att kunna välja 
det verktyg som är bäst utifrån situationen, 
ibland är det ordningslagen, ibland alkoholla-
gen, ibland smittskyddslagen, ibland lagen om 
skydd mot olyckor”, säger Marcus Vilhelmsson 
på MSB.
En lärdom från dagen är att genomföra tillsy-
ner gemensamt med andra aktörer inom kom-
munen, till exempel med miljöinspektörer och 
alkoholhandläggare. Tillsynerna är trots allt till 
för att kontrollera att lagar och regler efterlevs. 
Det är ingen annan som gör vårt arbete! 

FÖREBYGGANDEGRUPPEN GENOM ERIK LINNÅ 

- En självklarhet att jag deltar vid 
varje utbildningstillfälle. Träffarna 
handlar om att dela och motta kun-
skaper med varandra samtidigt som 
vi tillsammans fräschar upp kunska-
pen i vissa sakfrågor. Värdet i att 
nätverka skall heller inte underskat-
tas då tröskeln att faktiskt kontakta 
en räddsam-f kollega blir lägre när 
problemställningar dyker upp på 
hemmaplan.
Axel Röman, Brandingenjör på Rädd-
ningstjänsten i Jönköping. 
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Samverkan 

Avtal utbildning 
HLR 

Räddningstjänsten i Jönköping har slutit avtal 
med hälso- och sjukvårdsfunktionen inom 
socialförvaltningen i kommunen om HLR-
utbildning för ca 450 personer under 2 år 
och därefter återkommande utbildning. De 
har tidigare skött sin HLR-utbildning själva 
med egna instruktörer, men de har haft stor 
personalomsättning på senare tid och hinner 
inte utbilda nya instruktörer. Största delen av 
personalen är sjuksköterskor som kommer att
utbildas. 

DE ARBETAR INOM: 
• Hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt 
boende 
• Tvärprofessionella team
• Sjuksköterskor natt 
• Ekhagens gästhem 
• Lönnens korttidsenhet 
• Palliativa teamet 
• Enhetsadministration 
• Kommunens psykiatriska team 
• Team intellektuell funktionsnedsättning 
• Hemteam 
Avtalet är skrivit och kör igång efter årsskiftet. 

KENNETH AXELSSON 

UTBILDNINGSAVDELNINGEN 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN JÖNKÖPING 

Årskalender 2023 har publicerats på radd-
samf.se. 
Du kan läsa den här: https://raddsamf.
se/arskalender-2023/ 

Samordnad 
krogtillsyn
Många lagstiftningar och 
mycket samarbete 
Sent en fredagskväll samlades re-
presentanter från Polisen, miljö och 
hälsa, tillståndsenheten, arbetsmiljö-
verket och räddningstjänsten i Po-
lishuset i Jönköping. Kvällen inledes 
med ett gemensamt möte där kväl-
lens upplägg samt objektlistan över 
nattklubbarna och krogarna presen-
terades. 

Väl ute på plats gick vi i samlad trupp. För att 
underlätta kontakten med verksamheterna 
skötte Polisen det inledande samtalet och 
beskrev varför vi var på plats. Därefter gick vi 
alla in och utförde tillsynen efter våra respek-
tive lagstiftningar. 

TILLSYN 
Utifrån LSO såg det överlag bra ut på de flesta 
ställen med undantag för delvis blockerade 
utrymningsvägar i kök och att det är tydligt 
vem som har och inte har ett aktivt SBA-
arbete. Eftersom tiden var begränsad på varje 
objekt koncentrerades stickprovet på utrym-
ningssäkerheten. Dock noterades typer av 
brister som kommer föranleda en mer omfat-
tande tillsyn tillsammans med fastighetsä-
gare. Våra tillsynskollegor hittade däremot en 
del allvarliga brister som bland annat resul-
terade i större bötesbelopp och ett indraget 
serveringstillstånd. 

SAMVERKAN 
Mellan objekten gick vi till fots vilket erbjöd 
en bra stund för dialog mellan de olika repre-
sentanterna. För oss på räddningstjänsten 
finns det mycket vinning i att göra gemensam-
ma tillsyner tillsammans med arbetsmiljöver-
ket. I föreskriften arbetsplatsens utformning 
(AFS 2020:1) finns det krav på bland annat ut-
rymningssäkerhet, vägledande markering, och 
utrymningslarm. Områden i denna föreskrift 
överlappar på LSO 2 kap 2 § vilket möjliggör 
en effektiv samtillsyn. Eftersom arbetsmiljö-
verket har en snabbare ärendeprocess i deras 
tillsynsverksamhet är möjligheterna större för 
att skäligt brandskydd snabbare kan uppnås. 

ALEX ÅKESSON 

BRANDINGENJÖR, OLYCKSFÖREBYGGANDE 

AVDELNINGEN 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN JÖNKÖPING 

https://raddsamf.se/arskalender-2023/
https://raddsamf.se/arskalender-2023/


6 RäddningsPlankan Nr 3 2022

 

 

 
 

Aktuellt 

Nätverksträffen Kvinnor 
inom Räddningstjänst 
Vid nätverksträffen Kvinnor inom 
Räddningstjänst i Västerås oktober 
2022 närvarade en handfull repre-
sentanter från våra räddningstjänster 
i RäddSam F och vi diskuterade flera 
högaktuella frågor som berör oss. 

En viktig fråga gäller att vi idag ser att fler 
kvinnor börjar inom räddningstjänsten, men 
samtidigt en fortsatt nedåtgående trend där 
det är svårt att få dem att stanna kvar. 40 % 
av de kvinnor som läst SMO eller RUB arbetar 
inte inom Räddningstjänsten idag. 

VARFÖR ÄR DET SÅ? 
Tyvärr slutar fortfarande många kvinnor inom 
räddningstjänst på grund av den psykosociala 
arbetsmiljön (t.ex. dålig jargong och känslan av 
ett utanförskap). I en studie från MSB framgår 
att ca 60 % av kvinnor inom räddningstjänsten 
utsätts för diskriminering, bland män är mot-
svarande siffra 5 %. 

ARBETSKLÄDER FÖR KVINNOR 
Många kvinnor berättar om arbetskläder och 
utrustning som kan leda till farlig arbetsmiljö. 
För ett tag sedan omkom en kvinnlig brand-

Från vänster: 
Lisa Ingebrightsen, Sara 
Åsebrant, Maria Edvardsson, 
Rebecca Bäckman samt Emma 
Svedberg. 

man i utlandet pga. dålig passform på larmstäl-
let, vilket ledde till brännskador över byst och 
höfter. Det finns räddningstjänster som endast 
tillhandahåller vattenlivräddningsutrustning 
i stor storlek. Många kvinnor är mindre och 
risken är stor att vatten tränger in pga. att 
kläderna är förstora i handlederna och utrust-
ningens skor är i många fall mer än 5 storlekar 
för stora. Vad blir rubrikerna när räddnings-
tjänsten inte kunde rädda en människa för att 
anpassade kläder inte erbjöds? Eller en arbets-
skada pga. bristfällig skyddsutrustning? 

Det yttersta ansvaret för arbetskläder ligger på 
våra chefer som ska se till att alla har samma 
förutsättningar. Ansvaret ligger inte på de 
enskilda kvinnorna att ansvara för att det ska 

Artikeln fortsätter på nästa sida 
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finnas passande kläder, handlingsplaner för 
graviditet och en rättvis arbetsplats. Dock är 
det många kvinnor inom räddningstjänsten 
som upplever att de själva får jobba för att 
det finns kläder som passar, handlingsplaner, 
existens av omklädningsrum m.m. 

Några viktiga punkter att tänka på:
• Det är viktigt att vi på alla räddningstjäns-

ter ställer krav på våra leverantörer om 
behovet av ett bredare kollektionsutbud 
som inte enbart besvaras med att det går 
att göra specialbeställningar. Anpassade 
larmkläder för olika former och kläder för 
exempelvis gravida bör ingå i den normala 
kollektionen. Då upplevs det som en rädd-
ningstjänst för alla! Då behöver man inte 
vara ”räddningstjänstens specialfall” när 
man i detta fall representerar halva befolk-
ningen. 

• Det är viktigt att chefer reder ut och driver 
de frågor som rör jämställdhet och att det 
inte är upp till de anställda. 

•
REKRYTERING VS SVÅGERPOLITIK 
Är ett ämne som berör de flesta hel- & deltids-
stationer på ett eller annat vis inom Sveriges 
räddningstjänster. Att man som brandman 
(kanske fler befattningar) kan känna att det 
inte finns möjlighet att kunna bli någon form 
av chef om inte den traditionella vägen följs. 
Känslan av att det är förutbestämt att man i 
grund och botten ska börja som brandman, 
fortsätta till styrkeledare, yttre befäl och sedan 
inre befäl för att ens kunna tänka på att kunna 
bli exempelvis en avdelningschef. En rekryte-
ring borde kunna gå till på annat sätt också 
och borde uppmanas till. 
Detta blir en del av en jämställdhetsproblema-
tik när det till största möjliga del alltid före-
språkas internrekryteringar och inte öppnar 
dörrarna för friska vindar. 
Det kan leda till en så kallad svågerpolitik att 
förvaltningen tar den som är ”näst på tur” 
istället för att konkurrenspröva tjänsten ge-
nom att rekrytera både internt och externt. En 
rekrytering bör alltid vara konkurrensprövande 
intern och extern för att verksamheten ska få 
bäst lämpad person.
Hur ska vi annars kunna säga att vår räddnings-
tjänst jobbar för mångfald och jämställdhet 
om vi redan vid rekryteringen utesluter så 
många personer eller rekryterar en ensam 
internsökande utan att ha konkurrensprövat 
den? 

LÖNESÄTTNING SOM MISSGYNNAR 
KVINNOR 
En fråga som dök upp starkt på nätverksträffen 
var de lönesteg som finns inom vissa rädd-

Aktuellt 

ningstjänster och som missgynnar kvinnor. Ett 
fall som presenterades  hade, likt räddnings-
tjänsten Jönköping kommun och många andra 
kommuner/förbunds lönesättning, ett fall (av 
många) där en kvinnlig brandman med 14 års 
erfarenhet, hade lägre lön än likvärdiga brand-
män med samma antal års erfarenhet. 
Kvinnan plockades bort ut operativ tjänst pga. 
lagstiftningen när hon blev gravid och har 
under 10 år fått tre barn. Tilläggas ska, att hon 
har haft korta föräldraledigheter på 7-8 måna-
der/barn jämfört med snittet i Sverige, som är 
högre. 
Kvinnan valde att inte stressa med att klättra 
i brandmanspositioner, utan hade sitt fokus, 
tillsammans med sin styrkeledare, på att lära 
sig alla uppdaterade rutiner, verktyg, fordon, 
trygghet i gruppen och i de positioner hon 
hade innan graviditeterna.
Under hennes 3 graviditeter arbetade hon 
med stora och viktiga förebyggande delar, 
läste Tillsyn A och genom hennes nya kompe-
tenser utvecklades avdelningen, vilket gyn-
nade både verksamheten och tredje man ute i 
samhället. Faktum kvarstod att hon efter 10 år 
låg efter lönemässigt och kände att hennes år 
med utvecklande uppgifter under graviditeter 
inte värdesattes i lönekuvertet, eller uppmunt-
rades av hennes närmsta chef. 
Detta är pengar hon aldrig kan jobba ikapp, en 
lönesättning som missgynnar gravida brand-
män och som gör det svårt för henne att idag 
rekommendera kvinnliga brandmän att ta 
anställning under dessa förhållanden. 

Förebyggande arbete, kunskapsutveckling och 
ansvarstagande inom detta område måste 
också räknas och värderas och leda till löne-
utveckling. Detta är något för våra chefer att 
åtgärda, omgående. Det ska inte enskilda kvin-
nor få på sina bord att driva framåt. 

Avslutningsvis vill jag poängtera vikten av att 
lägga ansvaret där det hör hemma, hos våra 
chefer. 

REBECCA BÄCKMAN 

BRANDMAN 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN JÖNKÖPING 
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Brandutredning 

Dödsbrand i Jönköping 
Den 28 oktober går det larm om 
brand i flerfamiljshus på Kanalgatan i 
centrala Jönköping. Enligt totalinfor-
mation från SOS så är det mycket rök i 
trapphuset och den inringande per-
sonen kan inte ta sig ut. Det är oklart 
vad eller vart det brinner och om det 
finns några personer som är i fara 
nära branden. Styrkor från Jönköping 
samt Huskvarna larmas till platsen 
tillsammans med IL och RIL. 
Vid framkomst visar det sig att det är rökdis i 
trapphuset. Koden som VB hittar i det opera-
tiva kortet till entrédörren fungerar dessvärre 
inte. Däremot kommer strax därpå en upp-
märksam granne till undsättning och öppnar. 
Det är en hel del grannar som står i fönstren 
och undrar vad de ska göra då det inte går att 
ta sig ut via trappuppgången. En undersök-
ning av byggnaden inleds och det visar sig vara 
rök i både källare, trapphus men också vind. 
Det tar en liten stund att finna branden och 
olika metoder används, bland annat traditio-
nellt letande men också sök i brevinkast med 
sugande fläkt i entrédörren. Några minuter in 
i letandet lyser en brandman från utsidan in 
genom fönstren med sin ficklampa, han note-
rar sot på fönstren och lokaliserar på så sätt 
den aktuella brandlägenheten. Efter kontroll 
av det brevinkastet råder det inga tvivel om att
brandlägenheten är funnen. 

RÖKDYKNING 
En uppstart brand görs med slangutlägg, 
dörrforcering samt förberedande av skydds-
nivå rökdykning. Inriktning blir livräddning då 
det inte finns någon information om personer 
finns kvar i lägenheten eller ej. Rökdykare får 
snabbt upp dörren och beger sig in i lägenhe-
ten för att leta efter branden, som är fylld med 
svart rök och detta gör att rökdykarna ingen-
ting ser. Lägenheten har två rum och kök och 
man tar sig snabbt fram till vardagsrummet 
med hjälp av värmekamera. Där finner rökdy-
karna en brand som självslocknat i den syrefat-
tiga miljön. Rökdykarna hittar frånluft via en 

balkongdörr och begär fläkt för att få ut röken. 
RD1 påbörjar genast hydraulisk frånluftsven-
tilering med strålröret varpå röken strömmar 
ut från lägenheten. RDL samt ytterligare en 
brandman som sitter vid lägenhetsdörren 
kan snart avancera in då miljön i lägenheten 
snabbt blir mycket bättre. Efter bara någon 
minut hittar RDL en person på golvet i sovrum-
met och uttagande av denne påbörjas omedel-
bart. Personen lastas i ambulans och förs till 
Länssjukhuset Ryhov men dennes liv går tyvärr 
inte rädda. 

FORTSATTA ARBETET 
Efter att den livräddande insatsen avslutats 
och det är konstaterat att initialbranden är 
släckt påbörjas kontroll av övriga byggnaden 
samt ventilering för att få ut resterande rök. 
Branden visar sig har startat och fått rejält 
fäste i en soffa men att den sen inte har spridit 
sig vidare, utan självslocknat. Det är dock 
en hel del rök och luktproblem i angränsade 
lägenheter och utrymmen. Uppgiften blir att 
ventilera samt prata med samtliga boenden 
för att se om det är någon som är i behov av 
sjukvård och en person som andats in rök förs 
till Ryhov för kontroll. 
POSOM aktiveras till den förolyckades anhö-
riga och kamratstöd ordnas för den insatta 
personalen från både räddningstjänst och 
ambulans. 

SAMMANFATTNINGSVIS 
Brandcellen (brandlägenheten) har verkligen 
gjort sitt jobb och branden har inte spritt sig 
vidare därifrån. 
En mycket proffsig insats av räddningsstyrkan 
som följde planen för den invändiga insatsen 
och kunde snabbt hitta en person i brandlä-
genheten. Allt övande senaste året/åren med 
uppstart brand och planen för invändig insats 
visade här resultat i snabbheten under insat-
sen. 

GUSTAV ANDERSSON 
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