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TILL LÄSAREN 

Österby FBK kommer att fylla 100 år detta år. En historik finns över de 
70 första åren. Den skrevs före kårens 70 års jubileum.  Då undertecknad 
fick möjligheten att skriva en historik om Österby FBK och kårens verk-
samhet under de 30 år som gått sedan dess, så tvekade jag inte så länge 
att åta mig uppdraget, trots att jag visste att det skulle komma att fordra 
mycket tid och möda. 

Då jag är mycket intresserad av hembygden och närhistoria inom de flesta 
områden, av att forska  och dessutom gärna skriver, så är det med glädje 
och engagemang jag arbetat med historiken. Min man Ulf Heimberg har 
hjälpt till med en del av materialet och några av kårens medlemmar i 
historikgruppen  har satt ner mycket tid på olika listor och förteckningar 
och bidragit med skrivelser gällande olika sektorer inom kåren och två av 
kårcheferna och en annan medlem låter oss ta del av sina minnen och håg-
komster. Medlemmarna i kårens historikgrupp och andra kårmedlemmar 
har över lag alltid vid behov ställt upp och varit hjälpsamma och positiva, 
när hjälp behövts. Stort tack till kåren, det har varit trevligt att arbeta 
tillsammans er. 

Styrelsens medlemmar under de olika åren nämns inte systematiskt i his-
toriktexten, utan framgår av en separat lista i slutet av historikboken. Där 
finns också andra förteckningar över innehavare av olika andra uppdrag 
inom kåren.

Den tekniska delen och tryckningen av historikboken har skötts på ett 
mycket förtjänstfullt sätt av Mikael Rehn genom hans företag Leo Grap-
hics.

Jag har själv haft stor glädje och tillfredsställelse av att arbeta med histo-
riken och samtidigt lärt mig mycket nytt. Både jag och övriga skribenter 
hoppas att också läsarna skall ha behållning och nöje av att ta del av den 
nyskrivna historiken. Jag önskar Österby FBK en lyckosam framtid och 
många framtida jubileer. 

Marianne Isaksson-Heimberg  
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Peter Mannström
Kårchef 2001–2014

Tage Danielsson
Kårchef 1984–2001

Jimmy Karjalainen
Kårchef 2014–
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1990

År 1990 var ett arbetsdrygt år för Österby FBK. Dels skulle 70-årsjubileet 
förberedas och firas och dels skulle allt övrigt arbete göras.

Styrelsen år 1990 bestod av Elof Mannström, ordförande, Hans Vaarimo, 
viceordförande, Lars Wikström sekreterare och övriga styrelsemedlem-
mar var Risto Lehtinen och Bo Molander. Risto Lehtinen skötte arbetet 
som kassör. 

19 styrelsemöten hölls under året och dessutom vår- och höstmöte.

Rent och snyggt måste det ju vara i kårens utrymmen för att allt arbete 
skall kunna löpa på i trivsamma omgivningar. Under våren togs städning-
en av utrymmena flera gånger upp till diskussion, rubriken kunde vara 
städturer och beteende på brandstationen. I januari bestämdes att var och 
en plockar upp efter sig och att damerna skall dela på städturerna.

Kanske damerna inte var inne på samma linje, för i mars bestämdes att 
man nog återgår till det gamla systemet att kårens manliga medlemmar 
städar, men att damerna skall delta i vår- och höststädningarna. Det be-
slöts också att det inte var någon skild dag som det skulle städas på utan 
det skulle ske efterhand vid behov och finns det någon som är missnöjd 
med städningen någon kväll, så tar han borsten själv.

Gällande beteendet på övningskvällarna och efter utryckningar, så slogs 
det fast att bilar och utrustning skall vara i skick innan någon avnjuter 
kaffe och läsk.

Verksamhetsbidraget från Ekenäs stad var 78 000 mk. Inköp under året 
var bl.a.: 1 bår, 10 hjälmskydd, 10 halare, 3 livlinor, 2 spännremmar, 15 
par handskar, 2 undervisningsböcker och 1 kopieringsmaskin. Dessutom 
renoverades tvättrummet.

Uppvaktningar

• Erik Holmberg 75 år, Eugen Mannström 60 år och Stig Himmel-
roos 50 år.

• Västra Nylands Brandkårsförbund uppvaktades på sitt 40 års jubi-
leum. 

• Lars Danielsson utsågs till hederordförande och Eugen Mannström 
utsågs till hederskårchef på kårens 70-års jubileum.

• Göta Holmberg avled och bars till den sista vilan av kårens medlem-
mar och kåren lade också ned blommor på graven.

Risto Lehtinen donerade alla sina pris från olika tävlingar till kåren. 

ÖSTERBY FRIVILLIGA BRANDKÅR 100 ÅR
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70 ÅRS JUBILEUM

Österby FBK firade sitt 70 års jubileum under högtidliga former den 
18.8.1990. Arbetet inför jubiléet var intensivt och de timmar som sattes 
ner på förberedelserna var många. En historik över de 70 första åren skrevs 
av Tor Wikström. Stor hjälp med innehållet fick han av Nisse Jansson. 
Några andra personer hjälpte också till med att berätta om sina minnen.

Förtjänsttecken och hedersbetygelser utdelades i samband med jubiléet. 
Kåren uppvaktade vid de avlidna kårchefernas och grundarens gravar. Hu-
vudfesten försiggick på Strandhotellet, där man höll en jubileumsmiddag. 

Ett exemplar av historiken sändes också på begäran till Kungliga biblio-
teket i Stockholm. 

Efter att jubileet klarats av med den äran fortsatte arbetet inom kåren som 
tidigare.

Verksamheten var livlig inom alla sektorer: styrelsen, alarmavdelningen, 
junioravdelningen och damavdelningen. Arbetet gick på högvarv. Såsom 
tidigare nämndes möttes styrelsen 19 gånger, och det hölls andra möten 
och sammankomster. Damklubben fortsatte att arbeta och juniorverksam-
heten fortsatte också den och det bestämdes att juniorerna i fortsättningen 
skall göra upp en egen budget. Mycket arbete gjordes som talkoarbete. 
Nu påbörjades också arbetet med att göra upp ett kartotek över kårens 
medlemmar.

Tage Danielsson fungerade som kårchef under hela 1990-talet. Han hade 
tillträtt som kårchef redan år 1984 och lämnade posten år 2001. 

Ett kännetecken för Österby FBK är att man är trogen kåren genom hela 
livet eller en stor del av livet. Den som helhjärtat kommit med lämnar inte 
kåren i första taget. Kåren har ett stort stöd och ett gott samarbete med 
hela byn och dess invånare.

Det goda samarbetet med Ekenäs ordinarie brandverk och Ekenäs FBK 
och övriga frivilliga kårer i omgivningen fortsatte som tidigare. Då det 
byggdes en ny branddepå på Skåldö deltog man också med talkoarbete i 
bygget. 

Trots det goda samarbetet med kommunens räddningsverk och de andra 
frivilliga kårerna, så var man inte alltid helt överens om allting:

På styrelsemötet 16.11.1990 diskuterades placeringen av släckningsbilen 
E 21. Ekenäs brandverk ville att bilen skulle stationeras hos dem medan 
de väntade på sin nya släckningsbil. Mötet bestämde att nu sätter man 

”hårt mot hårt” och bilen skall stanna i Österby. Detta lyckades dock inte 
helt. På ett extra styrelsemöte redan den 25.11.1990 gick man med på att 
Ekenäs brandverk får använda bilen halva tiden medan de väntar på sin 
nya bil. Bilen flyttades till ordinarie kåren den 10.6.1991 och stannade där 
ända till mitten av november samma år. 
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Med anledning 
av Österby FBK:s 
70-årsjubileum hade 
tidningen Västra 
Nyland två inlägg. 
Ett som berättar om 
kåren idag och jubi-
leumsfirandet, och ett 
annat som berättar om 
bakgrunden och Öst-
erby FBK:s utveckling 
fram till jubileet 1990 
(nästa sida).
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Ur tidningen Västra Nyland 
17.8.1990.



66 67

1991

Bestämdes att skaffa fritidsdräkter till kårens medlemmar, både äldre och 
juniorer. Kåren sponsorerade en del av priset på dräkterna, resten betalade 
var och en själv.

Junioravdelning firade 50-års jubileum och mottog uppvaktningar den 
17.8.1991. De, som uppvaktade var: Västra Nylands Brandkårsförbund, 
Ekenäs FBK, Österby FBK och Österby FBK:s damavdelning. Tage Da-
nielsson uppvaktade med en pokal, som skall delas ut bland juniorerna 
som vandringspris till bästa kamrat. 

Juniorerna gjorde också en jubileumsresa till Borgbacken i Helsingfors.

Övningarna har varit många både för äldre och juniorer. Man satsat på 
utbildning och många har deltagit i kurser.

Städningsfrågan diskuterade på nytt på styrelsemöte den 5.11.1991. Vi 
kan läsa i protokollet att diskussionen stundtals var mycket häftig, men 
det beslöts i alla fall att det tidigare beslutet från mars 1990 står kvar.

Året avslutades med julfest i december.

1992

På damklubbens initiativ ordnades ett trevligt fastlagsjippo den 1.3.1992.

Kåren fick besked om att Ekenäs stad endast skulle betala ut 50 % av an-
slaget för inventarier på grund av att det skulle byggas nya branddepåer 
på Skåldö och i Snappertuna. När depåerna väl var färdiga skulle det res-
terande beloppet betalas ut till kårerna. Så skedde inte automatiskt utan 
Österby FBK gjorde följande år en skriftlig anhållan om att få sina pengar 
och då betalades resten av anslaget ut. 

Alarmuppdragen har vanligen varit strax under 20 st per år under 1990-ta-
let. Det har gällt större och mindre bränder, i byggnader eller i terrängen, 
trafikolyckor och andra olyckor, och också räddning av djur.

Den 11.11.1992 blev det en utryckning av ovanligare slag. Alarm gavs 
om en flygolycka.

Ett plan hade störtat i Leksvall. Ögonvittnen gjorde anmälan. Samma 
minut som den första enheten ryckte ut från räddningsverket i Ekenäs 
gavs öppet alarm till avtalskårerna och Österby FBK var direkt utryck-
ningsberedd med en enhet inom ett kort ögonblick. Österby FBK var den 
kår som var först på plats och den enda som fick komma in på området. 
Alla övriga fick bli utanför och vänta på att armens experter skulle anlända. 
Befälet på området sköttes av Österby FBK fram till att utredningsgrup-
pen var på plats. Det var först Jan Åberg och sedan Tage Danielsson som 
skötte befälsuppgiften.
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Det var till en början oklart vad som egentligen hänt och vad det var för 
flygplan som störtat, men det visade sig efterhand att det var fråga om ett 
av försvarsmaktens Mig 21 Bis jaktplan på övningsflygning.

Som genom ett under skadades eller dog inga andra människor än planets 
pilot. Inga hus skadades heller. Ett ca 1 km långt och ca 30 m brett om-
råde skog förstördes på Ingmar Tuominens ägor och länge därefter talades 
det i folkmun om Tuominens flygfält.

Så här skrevs det  
om olyckan i tidningen 
den Västra Nyland den 

12.11.1992:
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TÄVLINGSVERKSAMHET

Både unga och de äldre har årligen deltagit i tävlingar av olika slag och 
ofta med mycket gott resultat. Segrar och andra medaljplaceringar har 
hört till vanligheten under 1990-talet. Den svåra Patema-tävlingen, där 
tävlingsuppgiften är okänd fram till starten, har flera gånger vunnits av lag 
från Österby FBK.

Utdrag ur tidningen Västra Nyland 1990, 1991 och 1993:

Patema-tävlingen vanns av laget från Österby FBK år 1990...

... likaså år 1991...
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...och 1992 vann Österby FBK igen.

1993 avgick både juniorerna och 
manskapet med segern i den lokala 

kampen mot Ekenäs FBK.
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Urklipp från 
Västra Nyland 
augusti 1991.
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1993 

Fester och andra sammankomster ordnades.

Juniorerna deltog i brandkårsläger.

Kåren ställde upp med vattenköror och man underhöll isen på skridsko-
planerna i närheten. 

En betydelsefull del av av kårens verksamhet har också varit att visa upp 
sig och presentera sig för allmänheten. Kåren har deltagit i många PR-
jippon och möten och träffar, både lokalt och på många olika håll i hela 
Svensk-Finland.

Nya tekniska hjälpmedel 

• År 1993 skaffas en mobiltelefon till E 21. Det är en Motorola 450 
MCR.

• Samma år köper Räddningsverket 20 st Kauha sökare till Österby 
FBK. Kåren köper själv ytterligare 5 st.

• Övriga inköp år 1993 var: 8 st släckningshalare, 1 par gummistövlar, 
2 hjälmar, 10 st underhuvor.

• 1 flerskiktsdräkt, några par handskar och 2 st strålrör.

Österby FBK ordnade 1993 en två dagars tävling för Ekenäs kårerna, en 
teoretisk tävling den 13.5 och en praktisk tävling den 15.5.

Nya, något förändrade stadgar togs i bruk och börjar användas från höst-
mötet 1993.

Städningen av utrymmena kommer ibland upp till diskussion, det är fort-
sättningsvis svårt att få städningen att löpa på önskat sätt.

1994

Två av kårens medlemmar deltog i släckningskurs i Pojo och till rökdyk-
ningskurs i Karis sändes också två deltagare.

Inköp 

• 2 räddningsbälten, 1 skrivmaskin
• 2 släckningsdräkter fick kåren som ersättning för talkoarbete på 

Thermo West

Juniorerna åkte på läger till Larsmo.

Kåren gjorde en studie- och rekreationsresa till Tammerfors. I program-
met ingick besök på brand- och räddningsmässa och övernattning på ho-
tell.
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Från föreningens foto-
album: ”Ungdomarna 
klådde för första gången 
de äldre i Fältmarsch. 
Somliga grät av lycka 
efteråt”.

Urklipp från Västra Nyland, mars 1994.

Mycket arbete sattes under året ner på att börja skaf-
fa en ny räddningsbil. En arbetsgrupp tillsattes för 
anskaffandet och man bestämde om upptagande av 
lån för att skaffa bilen. Arbetsgruppen bestod av Bo 
Molander, Tage Danielsson, Peter Mannström och 
Berndt Mannström.

Arbetet med att skaffa en ny räddningsbil till kåren 
pågick ända fram till och med våren 1996 och mera 
om det berättas under rubriken Ny räddningsbil.

Enligt kårens klipp- och fotosamling avgick junio-
rerna för första gången med segern i tävlingen om 
Fältmarsch pokal.

1995

Arbetet med införskaffandet av den nya räddnings-
bilen fortsatte under hela året.

Österby frivilliga brandkår kunde år 1995 lägga yt-
terligare 5 år till sin livslängd och firade 75 år. Det 
jubiléet firades under enklare former än 70-års jubi-
leet 5 år tidigare. Ekonomin var ansträngd på grund 
av anskaffningen av en ny räddningsbil. Många för-
tjänsttecken delades i alla fall ut.
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Tidningen Västra Nyland skrev om Österby FBK och 75 års jubileet 9.8.1995.
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Västra Nyland 
15.8.1995.
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Under år 1995 deltog kåren också i oljesanering av stränderna i Hangö, 
där ett större oljeutsläpp skett. Ett drygt och tungt arbete, men slutresul-
tatet blev bra.

Inköpen under hela 1990-talet var i allmänhet rätt små. Kompletteringar 
av utrustning, släckningskläder och uniformer, kontorsmaterial och städ-
tillbehör. Men också ett inköp i en helt annan storleksklass än någonsin 
tidigare, d.v.s. en ny räddningsbil. 

Tidningen Västra  
Nyland 28.7.1995.
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NY RÄDDNINGSBIL

1990-talets största satsning är införskaffandet av en ny räddningsbil.

Arbetet för att skaffa en ny räddningsbil E 22 inleds våren 1994. En ar-
betsgrupp tillsätts. Ett extra allmänt möte den 30.6.1994 bestämmer om 
upptagande av lån för anskaffande av ny räddningsbil. Ansökningar om 
bidrag inlämnas till Brandskyddsfonden och Oljebekämpningsfonden 
och skrivelse till brandnämnden om borgensförbindelse. Skrivelse lämnas 
också in till länsstyrelsen.

Efter det att arbetet för att skaffa den nya räddningsbilen inletts, behand-
las ärendet under en längre tid på alla möten: planer, offerter, priser, fort-
skridandet av ärendet, beviljade bidrag o.s.v.

På styrelsemötet den 1.8.1995 meddelar ordförande slutligen att den nya 
räddningsbilen är beställd.

Bilen är beställd från Scania med Sammutin Oy:s kaross. Elvinchen avstår 
man enligt tidigare styrelsebeslut ifrån så att hela kostnaden för den nya 
bilen skall bli litet mindre. Kostnaderna har efterhand svällt ut och ökat. 
Man har varit tvungna att konstatera att den ursprungliga budgeten för 
inköpet inte håller, bilen med all utrustning blir betydligt dyrare än man 
från början trodde. I början uppskattas slutsumman till 500 000 mk, men 
slutsumman blev slutligen över 720 000 mk.

Det öppnas ett eget konto för anskaffningen av bilen. Styrelsen bestäm-
mer att den som så vill kan uppvakta kåren med anledning av 75-års dagen 
genom att göra en inbetalning på kontot. På detta sätt får man en symbo-
lisk ägorättsandel i den nya bilen.

På styrelsemöte 12.9.1995 konstateras att kompressor och bytescontainer 
beställts till bilen.

Två månader senare är dessa levererade och nu bestäms att köpa en gene-
rator till containern.

Offerter för vattentank till nya E 22 begärs. 17.12.1995 bestäms att vat-
tentanken köps från Svets och Smide E. Stam. Underredet skall beställas 
från Naarajärven varavankila.

På styrelsemöte den 8.2.1996 konstaterades slutligen att nya E.22 är klar 
att avhämtas från Åbo den 14.2.1996. Också vattentanken skall bli leve-
ransklar inom februari månad.

Den nya räddningsbilen E 22 togs i bruk från 1.5.1996.
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Västra Nyland 
18.2.1996. 
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1996

Årets största händelse var den nya räddningsbilen, den nya E 22, som gav 
kåren nya möjligheter.

Efter att den tagits i bruk 1.5.1996 började man fundera på vad som skulle 
göras med den gamla E 22. Museiverkat hade visat intresse för att göra 
den till museibil, men det var ännu oklart hur det skulle gå med den pla-
nen. Styrelsen bestämde att om det skall göras museibesiktning av bilen, 
så är det museiverket som skall stå för kostnaderna. 

Den nya släcknings- 
och räddningsbilen 
E 22.
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Övrigt från 1996

Fastlagsjippo med brandbilsåkning ordnades på fastlagstisdagen den 18.2. 
Ärtsoppa serverades och pulversläckare demonstrerades. 

Kåren ordnade en friluftsdag för medlemmarna den 4.5 och mottagande 
blev så positivt att kåren beslöt att ordna en motsvarande dag varje år.

En supé för Ekenäs kårerna ordnades på föreningsgården den 14.5.

24–25.5 uppvisades nya E 22 på Skogia mässan.

FSB:s kongress ordnades i Ekenäs. Parad ingick i programmet och Öst-
erby FBK deltog i paraden.

Vattentransporter gjordes till rekreationsområdet på Kopparö och vatten-
pumpning gjordes på Rastas ägor i Långstrand i Tenala.

Bestämdes att alarmavdelningen bör sammankomma en gång i månaden 
för att behandla aktuella frågor.

Kåren uppvaktade Ekenäs FBK, som fyllde 125 år. Damklubbsmedlem-
men Britta Lindholm uppvaktades på födelsedagen. Finlands röda kors 
Ekenäs avdelning uppvaktades på 20-årsdagen. Ingmar Kihlström från 
Bromarf FBK uppvaktades på 70-årsdagen och Tage Enberg uppvaktades 
på 50-årsdagen.

Styrelsen bestämde om ersättningen för handräckningsarbete. Priset be-
stämdes till 100 mk/t för bilen och 100 mk/t för varje kårmedlem. Om 
andra beslut görs, skall man redogöra för dem på följande styrelsemöte.

1997

Erika Weckström är som första – och hittills enda kvinna – invald i Öst-
erby FBK:s styrelse. Hon är med i styrelsen i 4 års tid, varav 2 år som 
sekreterare. Erika jobbar också flera år med juniorverksamheten.

En tillbyggnad till garagebyggnaden började diskuteras.

Kåren hade besök av FBK-medlemmar från vänorten Ystad. Det var Eke-
näs FBK som tog med besökarna också till Österby.

I september månad började kåren med god framgång sälja svenska Bingo-
Lotto lotter. Själva försäljningen skedde den första månaden på brand-
depån, men därefter gjorde man ett avtal med Österby kiosk så att försälj-
ningen från och med oktober månad sköttes där. Verksamheten hämtade 
en betydande inkomst till kåren.

Beslöts att gamla släckningsbilen E 22 skall sättas ut till försäljning, bl.a. 
genom en annons i tidningen Maaseudun tulevaisuus. Museiverket har i 
alla fall förköpsrätt.
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1998

Försäljningen av Bingo-Lotto upphörde i 
Österby kiosk den 18.1.1998 och uppdra-
get togs därefter över av Marita Jansson i 
hennes affär Österbyboden. På hösten val-
de man sedan att avsluta hela försäljningen 
av Bingo-Lotto lördagen den 31.10.1998, 
då det uppstått misstankar om att den syn-
nerligen lönsamma och inkomstbringande 
försäljningen inte var laglig.

Den gamla släckningsbilen E 22 såldes till 
Museiverket för 2 500 mk.

Damavdelningen fyllde 50 år och firade 
sitt 50-års jubileum.

FSB:s stora läger hölls på lägerområdet i 
Syndalen 26.6–3.7.1998

Från Österby FBK deltog 11 ungdomar 
under ledning av Roger Gabrielsson.

Motorsprutan sönder och måste repareras. 

Inköp

• En vakuummadrass införskaffades för sjuktransporter
• En tvättmaskin köptes från Karis kurscentral för 250 mk
• 2 nya personsökare
• Övriga anskaffningar: 6 st ficklampor, 5 st halare, 3 st bälten, 3 st  

kompletta hjälmar, 5 st plexiglas och 3 st ylletröjor. Priset för anskaff- 
ningarna beräknades exakt, när räkningarna var betalda återstod 90  
penni av den budgeterade summan.

1999

Motorsprutan är nu reparerad och reparationen kostar ca 4 200 mk. Utreds om 
reparationen skall betalas av staden eller av kåren.

Ytterligare kostsamma problem med bilar och utrustning år 1999

• Manskapsbilen behöver nya däck.
• Tanken på den nya, endast några år använda räddningsbilen E 22, läcker 

och fortsätter trots reparation ännu att läcka och måste repareras på nytt. 
• Ena containern behöver också repareras.
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• Timmätaren fungerar inte och man blir sist och slutligen tvungen att 
köpa en ny mätare.

• Också klipp- och utbredarverktyget är i oskick och fungerar inte som 
det skall.

• Bachertpumpen på räddningsbilen måste vevas igång, litet senare 
konstaterades att den också läcker.

Ett bevis på kårens framgångar i olika slags tävlingar är att det konstateras 
att man bör införskaffa ett nytt prisskåp – alla pris ryms inte längre i det 
gamla prisskåpet.

Under år 1999 funderar man också på inköp av en ny manskapsbil och 
på förstoring av garagebyggnaden. På höstmötet bestäms att man slopar 
tillbyggnadsplanerna och i stället koncentrerar sig på att skaffa ny man-
skapsbil.

På julfesten erhöll kåren ett nytt vandringspris, som Vilhelm Wendelin 
donerade. Det har formen av ett strålrör och stadgar för utdelandet av 
priset följde med. Styrelsen väljer vem som får priset och det delas ut för 
förtjänstfullt arbete för kåren.

Under året togs det nya VIRVE radiosystemet i bruk och då ändrades 
också systemet med sökarna och man började få alarm också via telefonen. 
VIRVE är ett gemensamt radiosystem för alla myndigheter och nu kunde 
man efter behov ha direkt kontakt med t.ex. polisen och alarmcentralen, am-
bulanser och sjukhus. 

Alarmuppdrag 1999 

Motorvrål; tjutande däck, karlar som springer vilt om varandra, ivrigt prat, 
sirener samt plötslig tystnad, ja det är väl så man kan förklara en utryckning 
vid branddepån i Österby. Antalet alarmuppdrag under 1999 var 18 st. Det 
sammanlagda timmarna för utryckningar var 858,5 h. I medeltal deltog l5 
man per uppdrag. Som följande följer listan över de olika uppdragen:

• 11 .1 Garagebrand i Pargasgård
• 16.2 Trafikolycka Gennarby,  

Tenala
• 29 3 Brand i byggnad, Bromarf
• 2l-22.4 Räddningsuppdrag.  

Assisterat polisen efters.
• 19.5 Terrängbrand, Sällvik
• 24.5 Räddning katt från träd, 

Prästkulla
• 4.6 Brand i byggnad, Karis,  

container
• 9.6 Telefonvakt Österby, Fridebo
• 12.6 Skogsbrand Rösund,  

Snappertuna

• 15.6 Järnvägsolycka, Dragsvik
• 22.7 Skogsbrand i Rosvik,  

15 personer
• 10.9 Brand i specialobjekt,  

brand i tork Horsbäck
• 10.9 Skogsbrand Skallböle
• 18.9 Skogsbrand Skrittskog
• 2l.9 Skogsbrand Västerby, 

Ekenäs
• 20.11 Brand i byggnad  

Lövdal, Snarppertuna
• 20.12 Trafikolycka Grabbskog, 

Tenalavägen
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2000

Verksamhetsåret 2000 blev ett livligt år. 

Alarmavdelningen höll 32 övningstillfällen. Antalet medverkande var i 
medeltal 16 personer per gång. Det var oftast fråga om släcknings-, rädd-
nings- och redskapsövningar, men det arrangerades också besök på Fride-
bo åldringshem, i Tenala kyrka och hos företagen Rautaruukki och Leiras.

Förutom detta övade man offensiv släckning och rökdykning i samband 
med en husbränning i Tenala.

En upplysningskampanj ordnades för eleverna i Österby skola på 112 da-
gen. Också Röda korset var med på den kampanjdagen.

Också junioravdelningen samlades 32 gånger under året och fick 15 nya 
medlemmar, så att antalet vid årets slut var 48 medlemmar. Ledarna blev 
oroliga och tog på ett styrelsemöte i september upp sin oro över att det 
var för många barn och för få ledare. Man beslöt då i alla fall att avvakta 
litet och se hur det hela skulle utveckla sig. Chef för juniorverksamheten 
var Bo Molander.

Också damavdelningen med ordförande Inga-Britt Fagerström i spetsen 
arbetade vidare med möten, 2 basarer och handräckning och köksarbete 
vid behov. Vidare har man deltagit i FSB:s kongress och vårmöte på Åland 
och i seminariedagar i Jakobstad. Också en studieresa till Medi-Heli stod 
på damernas program.

På kårens 80-årsjubileum ställde damerna upp med serveringen vid mottag-
ningen och uppvaktade också själva kåren med tidtagarur och pulsmätare.  

Styrelsen under år 2000 bestod av Lars Wikström, ordförande, Bengt 
Nordström, viceordförande, Erica Weckström, sekreterare och övriga le-
damöter Niklas Wikström, Jan Åberg och Roger Gabrielsson, suppleant 
Hans Lindblad. Kassörsjobbet innehades av Risto Lehtinen, såsom under 
de 10 föregående åren.

Igen ett stort inköp på kommande

I maj 2000 börjar man på allvar diskutera hur man skall gå tillväga med att 
skaffa en ny manskapsbil. Man räknar då med att den skall kosta 200 000 
mk. 

Andra problem dyker också upp. På hösten konstateras att motorsprutan 
är sönder och måste repareras. Kompressorn i kontainern är likaså sönder 
och måste också den repareras.

I en av de andra frivilliga kårerna i regionen sker en olycka med dödlig ut-
gång i samband med en utryckning. Berndt Mannström betonar på kårens 
höstmöte att alla måste komma ihåg att försiktighet vid utryckningarna är 
mycket viktigt. Det gäller att komma fram utan att det sker olyckor.
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I november 2000  
uppmärksammar  

Västra Nyland  
det kommande  
80-årsjubileet. 
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ÖSTERBY FBK R.F.:s FANSPIKNING

Inför jubileet lät man reparera kårens fana och kårens fanbärare utsågs. 
Till ordinarie fanbärare utsågs Hans Lindblad, till första ersättare Bengt 
Nordström och till andra ersättare Bo Molander.

Kårchef Tage Danielsson håller ett kort tal om fanan och berättar att  Klara 
Roos har gjort den nya.

Fanbärare Hans Lindblad för fram den gamla fanan som tas emot av Lars 
Danielsson, Harald Forsström, Elof Mannström, Eugen Mannström, 
Wilhelm Wendelin, Bo Molander, Helge Björklöf och Bengt Nordström.

Knutarna öppnas av Wilhelm Wendelin (övre knuten) och Eugen Mann-
ström (nedre knuten). Därefter viker de alla i ihop den. Den nya fanan 
tas fram och vecklas ut. Wilhelm Wendelin knyter den övre knuten och 
Eugen Mannström den nedre, Helge Björklöf övervakar det hela. Då båda 
är knutna tar fanbärare Hans Lindblad och lyfter upp fanan.

Präst Anders Lindström håller ett kort tal om den nya fanan och viger 
den med orden ”må denna fana vara en symbol för detta viktiga samhälls-
arbete”.

Den gamla fanan är beställd i början på 1950-talet av Helge Björklöf 
och Åke Danielsson. Den syddes av handarbetslärare Meri Björklöf som 
 arbetade på inhemsk ull men gjorde fanan på egen tid. Tyget skänktes av 
Pojovikens klädesfabrik.

Helge Björklöf kunde berätta att konstnär Wikberg har ritat mönstret 
som visar Österby sett från stan och symboliserar att vi övervakar den 
egna sidan.

Kåren fyllde 80 år 
och firade jubileum  
den 2.12.2000 med  
sedvanliga hög- 
tidligheter och  
premieringar.
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Fanan spikades 
i samband med 

jubileet 2.12.2000.

Junioravdelningens program. 
Fr.v. Bettina Mannström, Ulrica 

Mannström, Jonas Lindqvist, 
Kristian Mickelsen, Robert Himanen, 

Tanja Jalava och Jan Ström.
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2001

Peter Mannström tillträder som kårchef och precis som sin föregångare 
blir också han långvarig på posten. Nästa kårchefsbyte sker först 2015.

På första styrelsemötet den 7.1.2001 slår man definitivt fast att det som 
kåren måste skaffa är ny manskapsbil och ny motorspruta. Övrigt får vänta.

Ett nytt klädskåp skaffas för kårens kläder. Klartecken ges först för att 
föra uniformerna på tvätt innan de placeras i det nya skåpet, men beslutet 
tas snabbt tillbaka. Det blir för dyrt. I stället köper man papperssäckar att 
förvara dem i.

På vårmötet meddelas att staden beviljat pengar till motorsprutan. Om 
manskapsbilen ännu inte något nytt. E 21:s avgasrör bör bytas, vilket för 
med sig en kostnad på 4 000-6 000 mk.

Fukt- och mögelskador i bastu- och duschutrymmena.

Diskuteras också var den nya kommande kretsalarmcentralen bör placeras 
och alla på mötet är ense om att den hör hemma i Esbo.

På extra styrelsemöte och extra allmänt möte i juni månad 2000 börjar det 
röra på sig beträffande manskapsbilen.

Från brandskyddsfonden kommer ett förhandsbeslut, som säger att maxi-
beloppet som kan beviljas därifrån är 100 000 mk. Då bilen i budgeten 
nu är planerad att kosta 250 000 mk och man tänkt sig att få halva det 
beloppet från brandskyddsfonden krävs nu en budgetändring, som görs 
och tillstånd ges att uppta ett lån på 100 000 mk. Finansieringsplanen för 
den nya manskapsbilen slås fast. En arbetsgrupp tillsätts. Offerter skall 
begäras från Ford, Toyota, Mercedes och VW.

Den nyinköpta 
Rosenbauer 
motorsprutan, 
som fungerar 
perfekt ännu idag 
nästan 20 år senare.
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På samma möte diskuteras också ett eventuellt köp av Österby förenings-
gård. Ett ärende som staden tagit kontakt om. Det skall utredas vidare till 
kårens höstmöte.

Anbud gällande manskapsbilen lämnades in av Mercedes, Toyota och VW. 
Valet görs med hjälp av uppgjorda jämförelsetabeller och det blir VW som 
drar det längsta strået.

Bilen beställs och blir en VW Caravelle 2,5 TD, som kostar ca 240 000 mk 
och bilen skall levereras i början av år 2002. 

De fukt och mögelskadade sanitära utrymmena skall åtgärdas så att kåren 
gör arbetet på talko och staden betalar materialkostnaderna.

Kopieringsmaskin inköpt till kåren för 2 000 mk från Lindroos kontors-
maskiner.

2002 

Tidningen Västra Nyland skrev om den nya manskapsbilen 26.1.2002.
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På teknikerförbundets rekreationsområde i Kopparö på Skåldö tvättade 
kåren två vattentankar. Enligt godkänd offert betalades för detta 800 euro. 
Tvättningen skedde problemfritt och gav en bra extra inkomst åt kåren.

Roger Gabrielsson har varit dragare för vattentransporterna. Det har varit 
en stor mängd köror, som inbringat en ansenlig inkomst till kåren. Vid 
slutet av året tilldelas Roger vandringspriset Strålröret för sitt förtjänsfulla 
arbete.

Kåren bestämmer sig med tanke på framtiden, då man kommer att höra 
till Esbo, att ansluta sig till Finlands avtalsbrandkårers förbund. 

Den nya manskapsbilen 
levererades och togs i bruk 
i början av året. 

Vattentransporter och handräckningsarbeten

Kåren sköter också vattenköror och handräckningsarbeten. 

Priset fastställs på styrelsemöte i mars. 
Nu rör det sig om euro och inte längre mark.

3 m3 eller mindre 50 euro/lass
större än 3 m3 60 euro/lass                
och om körsträckan blir längre än 30 km tur o retur är priset 
 70 euro/lass 

Handräckning 1 + 5 = 68 euro
 1 + 3 = 34 euro
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Österby FBK ordnar en kurs i heta arbeten 9.4.2002. 20 personer deltar i 
kursen och för dem betalas 70 euro/person. 

Då ambulansverksamheten upphör i räddningsverkets regi blir det en del 
pengar över till annat och de fördelas så att Österby FBK får flera sökare, 
rökdykningsradio och andra radior.

I februari bestäms att en krängningshämmare bör införskaffas till E 22. 
Den köptes i alla fall inte omedelbart och ett år senare är styrelsen ense 
om att krängningshämmaren inte behövs. Motiveringen är: Alla medlem-
mar har nu lärt sig köra E 22 och kör man som folk så hålls man på vägen. 

På FSB:s höstmöte utses Ulla-Maj Wideroos till förbundets ordförande.

2003–2004

Brandskyddsfonden beviljade understödet för den nya manskapsbilen. 
Beloppet 16 818 euro.

Vi har nu övergått till en ny valuta.

Kårchefen informerar i juni om den kommande förändringen. Avtalet med 
Ekenäs stad skall föras över till Esbo stad, Västra Nylands Räddningsverk. 
Överlåtelseavtalet skrivs under i juli månad. Härefter är det Esbo stads 
vapen som kommer att finnas på alla bilar, som är köpta av kommunen.

Alla licenskostnader för virveradiorna kommer att betalas av Västra Ny-
lands samarbetsområde, likaså kostnaderna för kurser.

Kåren skaffade en ny trycktvätt och en ny tvättmaskin. Pengarna som an-
vändes var de som tidigare varit avsedda för den tidigare nämnda kräng-
ningshämmaren.  

Ordförande John Lindqvist hade före höstmötet meddelat att han på 
grund av arbetsförhinder från 2004 önskar avgå från posten som styrelse-
ordförande. Höstmötet hittar inte någon ny ordförande utan styrelsen får 
i uppgift att utse den nya ordföranden. Inte heller det lyckas, John fortsät-
ter som ordförande och viceordförande Tage Danielsson får träda till, när 
John inte har möjlighet. John kom sedan att sitta kvar som ordförande 
t.o.m. år 2008.

Styrelsen 2004 bestod av John Lindqvist, ordförande, Tage Danielsson, 
viceordförande, Roger Gabrielsson, sekreterare och ledamöterna Mikael 
Sandberg, Torbjörn Forsström och Marcus Hindersson. Suppleant var 
Kristian Råstedt och kassör Risto Lehtinen.

Kåren åkte på rekreationsresa i form av en kryssning med Sunnan.

Damavdelningen åkte i sin tur med manskapsbilen på rekreationsdag till 
Fiskars.
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2005

Sedan länge tillbaka ordnas som tradition i samarbete med Ekenäs FBK 
en Marie bebådelsedags promenad med efterföljande mat och trevlig sam-
varo. Kårerna startar på promenaden från respektive kårhus oftast redan 
kl 8.00 på morgonen, man möts på Ekenäs broarna och därefter går man 
turvis till Österby och Ekenäs för en gemensam sillmåltid. I början hörde 
det till att man hade egen gaffel och kniv med sig till ätandet. Efter maten 
fortsätter samvaron långt in på eftermiddagen med spel och diskussioner 
och berättelser. Detta år ordnades dagen den 13.3 och det var Österby 
FBK som med hjälp av damerna stod för trakteringen enligt sedvanligt 
mönster. 

Pekka Kaunisranta har tagit kontakt om den gamla motorsprutan som 
kåren har på bryggerigården. Han har restaurerat den och frågar om han 
får ställa ut den i museet. Det får han! Gamla motorsprutan blir nu mu-
seiföremål.

Kårchefen meddelar på vårmötet att manskapsbilen bör bytas ut, helst 
senast år 2006 till en bättre bil med mera utrustning. Man arbetar vidare 
på ett byte och på höstmötet har man redan planen klar. Den gamla bilen 
borde säljas privat för minst 32 000 euro och därefter skall man köpa en 
Transporter 4-motion 96 kW. Totalpriset på den är 39 700 euro. Köpet får 
genomföras endast ifall brandskyddsfonden godkänner det.

Stadgar görs upp och fastställs för erhållande av kårens förtjänstmedalj.

Kombinerad julfest och jubileumsfest hålls på Sea Front 26.11.2005. Kå-
ren fyller nu 85 år. Premieringar sker som vanligt. Medaljerna beställs från 
Sporrong och kårens egen stans används. Styrelsens intressepris går till 
Inga-Britt Fagerström och Ville Wendelins vandringspris strålröret till 
Peter Mannström. Lars Lindblad utsågs till hedersmedlem.

Kontakterna med brandskyddsfonden har resulterat i godkännande från 
den sidan.

I februari är den nya manskapsbilen beställd och skall levereras i slutet av 
april månad. Den tidigare bilen sätts ut till försäljning på internet med 
preliminärt pris 36 500 euro. Försäljningen går snabbt. På styrelsemötet 
5.3 kan ordförande meddela att bilen den 3.3 sålts till Heikki Haapanen 
i Sulkava för 34 000 euro. 200 euro betalas också för transport av bilen 
till Sulkava. Det gick också snabbt att få den nya manskapsbilen. Den 
anlände till kåren redan 20.3.2006.

När det ena stora projektet är klart börjar man redan fundera på följande, 
nämligen inlösning av brandstationen från Ekenäs stad och en skrivelse 
lämnas in till stadsstyrelsen. Från tjänstemän kommer direktiv om olika 
alternativ. 1. kåren inlöser hela Föreningsgården 2. kåren får en ny tomt 
längs Österbyvägen. Inväntas tekniska nämndens ställningstagande.
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Höstmötet bestämmer att styrelsemöten i fortsättningen hålls vid behov 
och inte såsom tidigare åtminstone en gång i månaden.

Avtalsförfarandet ändrar. Varje kår gör inte längre ett eget avtal utan alla 
kårer skall göra ett gemensamt avtal.

Kåren hedrade minnet av den avlidna hedersmedlemmen Helge Björklöf 
med en hedersbegravning. Också minnet av Svea Forsström hedrades. 
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• 9.1 Vattenpumpning, Österby
• 25.1 Järnvägsolycka, Leksvall
• 2.2 Brand i byggnad, Prästängsgatan 13
• 14.2 Trafikolycka, Skogby
• 15.2 Automatalarm
• 22.2 Brand i byggnad, Tenala
• 26.2 Automatalarm, VN sjukhus
• 4.3 Brand i specialobjekt, Ingå kraftverk
• 20.3 Automatalarm, Ekåsen
• 24.3 Brand i specialobjekt, Pojo
• 27.3 Automatalarm, Fridebo
• 6.4 Trafikolycka, Tenala
• 10.4 Brand i byggnad, Tenala
• 21.5 Trafikolycka, Leksvall
• 25.5 Beredskap, station
• 2.6 Automatalarm, VN sjukhus
• 2.6 Automatalarm, VN sjukhus
• 20.6 Automatalarm, Ekåsens sjukhus
• 28.6 Brand i byggnad, Ekenäs
• 11.7 Automatalarm, Harparskog  

radarstation
• 14.7 Brand i specialobjekt, Koverhar,  

beredskap
• 14.7 Brand på holme, Ekenäs
• 8.8 Automatalarm, Leiras

• 9.8 Automatalarm, Leiras
• 15.8 Automatalarm, Tenala servicehem
• 17.8 Brand i specialobjekt, Hangö,  

beredskap
• 22.8 Automatalarm, Ekåsen
• 26.8 Brand i bostad, Harparskog
• 3.9 Automatalarm, VN sjukhus
• 6.9 Granskning, Österby skola
• 10.9 Trafikolycka, Tenala
• 24.9 Brand i bostad, Svartå konti.
• 10.10 Brand i byggnad, Långstrand
• 12.10 Automatalarm, Ekåsen
• 2.11 Brand i bostad, Bromarf
• 5.12 Trafikolycka, Prästkulla avtaget
• 8.12 Automatalarm, Ekåsen
• 17.12 Trafikolycka, Tenala
• 26.12 Brand i byggnad, Antby Pojo
• 29.12 Trafikolycka, Tenalavägen

Beredskap 3 st.
Automatalarm 15 st.
Trafikolyckor, 8 st.
Brand i byggnad/bostad, 11 st.
Annat, 3 st.

Alarm, sammanlagt 40 st.

Alarmuppdrag 2005
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2006

Alarmen under året var 37 st och år 2006 var ett brändernas år. 15 utryck-
ningar gällde bränder: 11 husbränder och 4 övriga bränder.

Klipp ur tidningen 
Västra Nyland 2006.

Tofags hall i 
Västerby total-

förstördes i en 
brand sommaren 

2006.
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Klipp ur tidningen 
Västra Nyland 2006.
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Klipp ur tidningen Västra Nyland 2006.
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2007

Österby FBK ordnade kurs i Heta arbeten. Dragare för kursen var Joakim 
Rosenlöf. Det blir 22 deltagare och en inkomst på 75 euro per person. 
Från den summan avdras kostnaderna för litteratur och kort.

Gällande ärendet med inlösningen av branddepån, så blir stadens förslag 
att Österby FBK skall överta hela Föreningsgården.

Alarmavdelningen utökar sina övningskvällar så att man övar också varan-
nan måndag under sommaren.

För att som det heter i verksamhetsberättelsen öka sedelbunten hos kas-
sören har Österby FBK under året deltagit med räddningspersonal vid 
bilsportevenemang, skött vattningen av Österby och Västerby skridskop-
laner och gjort en hyggesbränning i Harparskog åt Ferraria.

Marie bebådelsedagens framtid diskuteras med Ekenäs FBK. Tillsvidare 
fortsätter man som förut.

Under år 2007 kunde kåren med glädje uppvakta 6 kårmedlemmar på 
födelsedagarna:

• Berndt Mannström 50 år
• Hans Lindblad 60 år
• Lars Lindblad 65 år
• Tage Hällsten 65 år
• Elof Mannström 70 år  
• Rut Mannström 70 år
I sorgens tecken hedrade kåren minnet av Anna Sten, som gick bort under 
året.

Efter många tunga möten och långa förhandlingar skrevs ett nytt brand-
kårsavtal under på Karis brandstation den 11.12.2007. Utryckningstiden 
vid alarm är 6 minuter.

Och mellan utryck-
ningarna välbehövlig 
avkoppling.
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2008

Köpet av branddepån framskrider. Köpebrevet undertecknas 1.4.2008. 
Styrelsen för Österby FBK har enhälligt bestämt att man inte köper För-
eningsgården utan det blir fråga om endast branddepån. Priset är 29 900 
euro och arrende för tomten 0,1 euro/m2/år, alltså 195 euro per år.

Volvo släckningsbilen som kåren förfogat över sedan 1984 byttes ut till en 
Scania av årsmodell 2002 och som tidigare använts av räddningsverket i 
Hangö. 

År 2008 byttes 
Volvo släck-

ningsbilen 
(ovan) mot en 
nyare Scania.
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Uppvaktningar i glädje och sorg

Damavdelningen firade 60 år med en middag på Santa Fe 12.12.2008 
och uppvaktades av kåren. Berit Forsström uppvaktades på 60 års dagen. 
Tvärminne FBK 70 år och Skogby FBK 50 år uppvaktades på respektive 
jubileumsfester. Minnet av Harald Forsström hedrades av kåren med en 
hedersbegravning.

PR-verksamhet 2008

Enligt utdrag ur verksamhetsberättelsen

En betydelsefull del av kårens verksamhet är att kunna visa sig för all-
mänheten samt delta i rådgivnings och upplysningsverksamhet. Kårens 
verksamhet var under året följande:

• Tage Danielsson har under året suttit med i VNBF:s styrelse och 
hans suppleant har varit Berndt Mannström.

• I mars månad deltog en väntad mängd medlemmar i de traditio-
nella festligheterna på Marie bebådelse dagen som arrrangerades på 
 Bryggerigården i Ekenäs.

• I april månad spelades den traditionella innebandymatchen på 
 Bryggerigården.

Kåren har under året också haft annan verksamhet där man försökt öka 
sedelbunden hos kassören. Följande verksamhet kan nämnas:

• Genom att vara räddningspersonal vid bilsportsevenemang
• Isbevattning
• Snöröjning från tak

Damavdelningen har också haft sin egen PR-verksamhet enligt följande:

• Deltagit vid VNBF:s damsektions vår- och höstmöte, kontaktträff, 
skolningsdag samt rekreationsdag.

• Deltagit vid FSB:s kongress, vårmöte, höstmöte samt seminariedag.
• Representant i VNBF:s damsektionsstyrelse har varit Inga-Britt 

Fagerström (ordinarie) och Berit Forsström (suppleant).

Junioravdelnigen har förutom lägret gjort olika besök och simhallsresor.
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• 09.01 Automatalarm, Dragsvik
• 13.01 Brand i byggnad, Polishuset
• 14.01 Bilbrand, nya Langansböle 3
• 30.01 Brand i byggnad, Rönnvägen
• 03.02 Automatalarm, La Vida (Konkan)
• 21.02 Brand i byggnad, Dragsvik
• 24.02 Automatalarm, Rättshuset
• 28.02 Automatalarm, Fermion Hangö
• 13.04 Brand i byggnad, Lövkullavägen
• 27.04 Markbrand, Dragsvik
• 10.05 Markbrand, Kvigos Trollshovda
• 11.05 Brand i byggnad, Tegelbacken  

Raseborg
• 13.05 Markbrand, Rådsbyvägen Ekenäs
• 17.05 Automatalarm, Vesterby Gård
• 18.05 Brand i byggnad, Jägargränd 2b
• 18.05 Trafikolycka, Horsbäck

• 26.05 Terrängbrand, Kårbölevägen Bromarv
• 29.05 Terrängbrand, Syndalen
• 05.06 Terrängbrand, Vestankärr Trollshovda
• 11.06 Trafikolycka, Björsbyvägen
• 15.06 Brand i byggnad, Baggövägen  

VOLVO
• 22.08 Brand i byggnad, Ekenäs nya 21:an
• 09.09 Trafikolycka, rekka i diket Neste
• 11.09 Trafikolycka, rekka personbil  

Säästöpörssi
• 19.09 Brand i byggnad, Fysio sjukhuset
• 25.09 Automatalarm, Ekåsen
• 28.09 Automatalarm ,Mikaelskolan
• 28.10 Brand i byggnad, Cafe Kungsen
• 15.11 Brand i byggnad, Sköldargård
• 17.11 Trafikolycka, Tenalavägen, utkörning
• 08.12 Automatalarm, Ekåsen

Utryckningar 2008 

Enligt verksamhetsberättelsen:

Långtradare med virkeslast i diket vid Neste i Österby, september 2008.
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2009

Marcus Hindersson, som på höstmötet 2008 valts till ordförande för år 
2009, meddelade på konstituerande styrelsemötet att han valts till ordfö-
rande helt mot sin vilja. Det oaktat sköter han ordförandeskapet och det 
har tydligen lyckats bra för han fortsätter som ordförande i 9 års tid ända 
fram till och med år 2017.

Lars Danielsson fyllde 85 år den 6.1.2009 och uppvaktades av kåren på sin 
mottagning på Seniora.

Beträffande uppvaktningar bestämde styrelsen den 1.3.2009 att kårens 
medlemmar i allmänhet i fortsättningen uppvaktas på allmänna möten 
och julfester. En personlig inbjudan sänds till var och en.

Marie bebådelse tillfället ordnades 22.3.2009 i Österby. Promenaden 
startade kl 9.00 från branddepån. Beträffande fortsättningen under kom-
mande år inväntas ännu besked från Ekenäs FBK Juniorerna fortsatte 
att jobba ivrigt med sin verksamhet och samlades totalt 32 gånger. Chef 
för junioravdelningen var Bettina Mannström och övriga ungdomsledare 
Bo Molander, Peter Mannström, Greger Danielsson och Dick Melander. 
Manskapet hjälper vid behov till.

Ungdomsavdelningen köpte ett stort tält som kan användas på läger. Un-
der 2009 fanns det många läger juniorerna kunde delta i: FSB: s läger i 
Padasjoki, VNB:s läger i Svartå och ÅLBF: s läger på Åland. Till Heureka 
i Vanda gjorde också juniorerna en rekreationsresa i oktober.   

Kåren gjorde en rekreationsresa till Svenska Teatern i Helsingfors för att 
se musikalen Play Me.

Sedvanlig julfest hölls den 29.11.2009 på Föreningsgården.

Österby FBK 
deltog i släckandet 
av en brand på 
Kjellinsvägen i 
Ekenäs, sommaren 
2009.
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2010

Österby FBK påbörjade ett nytt decennium och fullföljde sitt 90:nde 
verksamhetsår. Kårens verksamhet fortsatte i stort sett i samma spår som 
tidigare. 

Oklart om det finns intresse för att fira Marie bebådelsedagen i fortsätt-
ningen. En arbetsgrupp tillsattes för att förhandla om saken med Ekenäs 
FBK. I väntan på eventuellt nytt beslut firades dagen detta år som tidigare. 
Denna gång stod Ekenäs FBK för maten och det skedde som vanligt på 
Bryggerigården.

Diskuteras att ordna trivselkvällar för kårens äldre medlemmar. Till att 
börja med beviljade styrelsen 300 euro för finansiering av kvällarna. 

En tänkt våravslutningsresa till Jussarö inhiberades med motivering att 
den blir för dyr och att dessutom kårens alarmstyrka decimeras för kraf-
tigt. Däremot ordnades en traditionell rekreationskryssning men M/S 
Sunnan II den 20.8.2010.

Västra Nylands Brandkårsförbund ordnade resa till Skyddsmässan i 
Stockholm 14–19.9.2010 och kårens representanter deltog i resan.

Snabbare internetanslutning skaffades till kårens utrymme. Belysningen i 
klubbrummet förbättrades också, fem nya armaturer skaffades.

90 års jubileet ordnas efter en skriftlig omröstning bland manskapet som 
en jubileumskryssning till Tallinn. 27 premieringar delas ut och styrelsen 
har fullmakt att utse en hedersmedlem. Styrelsen utser Tage Hällsten till 
hedersmedlem.

Jubileumskryssningens tidtabell

• Båten avgår 18.30 från Helsingfors. 
• Konferensutrymmet bokat 18.30-19.00. I samband med detta delar 

man ut förtjänsttecken samt tar en välkomstskål. Efter detta avnjuter 
vi kaffe med tilltugg ute i aulan. 

• Installering i hytterna. 
• Middag serveras klockan 21.00 i buffet Tallink och till efterrätt  

serveras cognac eller likör. 
• Efter det är de fri rörelse. 
• Morgonmål i buffet Tallink från 07.00 
• Möjlighet att bekanta sig med Tallinn mellan 8.30 och 12.40. 
• Båten avgår från Tallinn klockan 13.00. 
• Lunch i buffet Tallink kl. 14:45. 
• Båten i land i Helsingfors 16:30. 
• Bussresa hem.
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VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2010

Detta år går kåren in på sitt 90:de verksamhetsår.

Kårens främsta uppgift är att hjälpa till vid olika olyckor och bränder.

Styrelsens uppgift och målsättning är att koordinera de olika avdelning-
arna, höja gemenskapen inom kåren och ordna gemensamma tillställningar. 
Styrelsen ansvarar också för uppvaktningar och representationer. Styrelsen 
sammanträder vid behov.

Kåren ordnar eller deltar i bl.a. följande tillställningar:
- Vårmöte i mars
- Vårpromenad
- Höstmöte i oktober
- Julfest
- Eventuella jippon och temadagar
- Rekreationsresa med M/S Sunnan II

Till alarmavdelningens uppgift hör att släcka samt rädda vid olika tillbud 
och vid behov göra handräckningar. Alarmavdelningen övar på måndagar 
mellan kl. 19.00 – ca 20.30 från januari till slutet av november med uppe-
håll under juni, juli och augusti. Avdelningen ser till att manskapet har en 
möjlighet att erhålla den skolning och färdighet de behöver för att utföra 
sina uppgifter. Avdelningen deltar i VNB:s och FSB:s tävlingar. Avdelning-
en deltar även som säkerhetspersonal vid olika bilsportstävlingar.

Damavdelningens verksamhet fortsätter som tidigare år med temakvällar 
och utflykter. Avdelningen deltar i VNB:s damsektionsmöten, skolnings- 
och rekreationstillfällen m.m. Om möjlighet finns deltar avdelningen i 
VNB:s ungdomsläger. Avdelningen deltar även i FSB:s damorganisations 
möten, studiedagar och kongress. Vidare deltar och bistår de kåren i deras 
verksamhet.

Ungdomsavdelningens uppgift är att i första hand få ungdomar intresserade 
av verksamheten samt att få dem att fortsätta inom den egentliga kåren för 
att trygga kårens framtid. Ungdomarna övar på måndagar mellan kl. 17.30 
– ca 19.00 från januari till slutet av november med uppehåll under juni, 
juli och augusti. Ungdomarna deltar i bl.a. VNB:s och FSB:s vinter- och 
redskapstävlingar. Under sommaren deltar ungdomarna i VNB:s och FSB:s 
läger i mån av möjlighet. Avdelningen samarbetar även med andra ung-
domsavdelningar.

Förutom den ovannämnda verksamheten hoppas kåren att samarbetet mel-
lan samtliga områdets kårer fortsätter och förstärks.



104 105

Senare på hösten slog styrelsen fast att hedersmedlemmar i fortsättningen 
uppvaktas med diplom och en flaska konjak.

Uppvaktningar

• VNBF 60 år
• Tenala halvordinarie brandkår 75 år
• Eugen Mannström 80 år
• Tage Hällsten utsågs till hedersmedlem

Junioravdelningen hedrade minnet av Johan ”Hubbe” Sundberg på hans 
begravning. 

Ett nytt brandkårsavtal slöts med Västra Nylands Räddningsverk. Avtals-
part är nu Esbo stad. Avtalet träder i kraft 1.1.2011 och är i kraft tillsvi-
dare. Undertecknandet av avtalet godkändes på ett extra ordinarie allmänt 
möte den 13.12.2010. Avtalet justeras på vissa punkter varje år i januari 
månad.

Verksamhetsåret avslutas med julkaffe i klubbrummet den 20.12.2010. 

2011

Österby FBK strävar vid sidan av den sedvanliga verksamheten till att 
fortsättningsvis förstärka samarbetet med de andra kårerna i området.

Också juniorerna arbetade vidare i beprövad ordning. Chef för ungdoms-
verksamheten var Bettina Mannström.

Vårmöte hölls den 18.3.2011. Trakteringen bestod av korv och sallad.

En arbetsgrupp tillsattes för att arbeta fram en plan för en eventuell till-
byggnad av kårhuset.

Österby FBK och Österby Föreningsgård

Staden har nu slagit fast att Föreningsgården i Österby skall säljas. Öst-
erby FBK disponerar flere utrymmen i Föreningsgårdens källare och det 
leder till stora problem för kåren om man inte längre kan disponera de 
utrymmena.

Var skall allt rymmas? De utrymmen som man nu disponerar är 2 gara-
geutrymmen och slangtorn och junioravdelningen har sin utrustning där. 
Mycket material förvaras i källaren.
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Österby FBK:s Damavdelning  
Österbyvägen 52 
10620 Ekenäs 

Verksamhetsberättelse för år 2011 

Damavdelningen har verkat med 7 medlemmar under året. Styrelsen har 
under året haft följande sammansättning: Inga-Britt Fagerström ordförande, 
Vappu Hynynen vice ordförande, Berit Forsström sekreterare, Monica 
Rönnberg kassör, Rut Mannström styrelsemedlem.

Representanter i VNBF:s damsektions styrelse har varit Inga-Britt 
Fagerström ordinarie och Berit Forsström suppleant. Avdelningen har hållit 
13 möten. Vi har träffats varannan vecka. Vår- och höstmöte har hållits. 

Avdelningen åkte och såg Evitskog revyn i mars och på hösten såg vi 
Prästkulla revyn. Avdelningen lagade maten till Marie Beb som hölls i 
Österby. 

Vid VNBF:s kontakt träff i Karis deltog några medlemmar. Vid VNBF:s 
läger i Snappertuna deltog ordförande. Vid VNBF:s skolningsdag i Ingå 
deltog två medlemmar. Vid VNBF:s vårmöte i Österby deltog vi och 
kokade kaffe och skötte lotteriet för VNBs damer, vid höstmötet i Pojo på 
Stämbacken deltog ordförande. 

Vid VNBF:s rekreations resa till blomstermässan i Helsingfors deltog tre 
medlemmar. Vid FSB:s Kongress och vårmöte på Kimitoön och i Kasnäs 
deltog ordförande. Och vid FSB:s studiedagar och höstmöte i Västra Nyland 
på Raseborgs institutet deltog ordförande. Vi deltog i Kårens julfest som 
ordnades i Hultmans källaren 3 december. 

Vi höll vår avslutning hemma hos Monica Rönnberg där deltog sex 
medlemmar, och njöt av god pizza och vin. 

Uppvaktningar: Tage Danielsson 60 år. 

Ordf 
Inga-Britt Fagerström

Damavdel-
ningen fortsatte 
sin verksamhet 
såsom tidigare. 
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Från Raseborgs stad kom ett brev med besked om att Föreningsgården 
skall vara tömd senast 12.6.2011 för att staden skall kunna sälja fastighe-
ten. Beslutet om att sätta föreningsgården till försäljning fattades helt utan 
att ens höra Österby FBK.

Hur rädda Föreningsgården för föreningarnas användning? Skulle man 
kunna bilda ett aktiebolag med föreningarna som delägare? Nu bildade 
preliminärt åtminstone till att börja med 11 personer den 18.09.2011 för-
eningen Österby Föreningshus r.f. som lämnade in ett köpeanbud på För-
eningsgården.

Ett annat problem dök också överraskande upp. Österby FBK:s tryck-
luftsservicecontainer, stödenhet RS 182, har varit Österby kårens specia-
lisering sedan 1996. Vid mätningar har enligt vad som sägs framkommit 
att luftkvaliteten nu är endast nöjaktig och inte längre fyller de högsta 
kraven. Inga föroreningar har dock kunnat påvisas. En ny tryckluftsser-
vicecontainer håller på att byggas i Lojo och den passar inte till Österby 
kårens fordon. Vad skall nu ske för Österbys del? En skrivelse lämnas in 
till Västra Nylands Räddningsverks delegation.

Svaret dröjer, men på ett möte mellan Österby FBK och Västra Nylands 
Räddningsverk den 25.10.2011 får kåren veta att den nya containern inte 
placeras i Österby och att ingen ersättande verksamhet för den befintliga 
tryckluftsservicecontainern finns. Stödenheten tas bort från avtalet från 
och med 1.1.2012.

På extra ordinarie föreningsmöte 19.12.2011 med 22 medlemmar närva-
rande bestäms i enlighet med styrelsens förslag att stödenhet RS 182 kan 
säljas och också servicecontainerna som hör till.

Anskaffningar 2011

• 4 st walkie-talkie handradior
• 2 pulsmätare
• 1 brandsäkert arkivskåp
• 1 bärbar dator
• nya däck till släpvagnen

Den nybildade veterangruppen gjorde ett besök på Bryggerigården hos 
Ekenäs FBK:s seniorgrupp, som bjudit in Österbyborna. Kåren bestäm-
mer också att veterangruppens understöd skall höjas till 600 euro år 2012.

Arbetsgruppen för en eventuell tillbyggnad av branddepån inleder snabbt 
sitt arbete. För att kåren skall kunna få understöd från brandskyddsfonden 
år 2012, så måste ansökan var inskickad före slutet av december månad. 
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Stormen Dagmar den 26.12.2011 orsakade stora skador i hela Västnyland och orsakade 
mycket arbete åt Österby FBK och övriga kårer i regionen. Bilden upptill från Pargas, 

Nitlax och nedre bilden från Rusthållsvägen i Österby
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2012

På styrelsemötet 5.2.2012 får kåren bekräftat att Österby föreningsgård 
nu är såld till en privatperson. Den nybildade föreningen Österby för-
eningshus r.f. fick inte köpa fastigheten. Bestäms att styrelseordförande 
Marcus Hindersson genast skall kontakta stadens mätningsavdelning för 
att i syfte att klargöra tomtgränsen höra sig för om vägen mellan depån 
och föreningshuset är servitutväg.  

På följande styrelsemöte bestäms att kåren lämnar in en rättelseyrkan till 
Raseborgs stad angående försäljningen. Rättelseyrkan inlämnas 22.2.2012. 
Förköpsrätten till kårens nuvarande arrendetomt påtalas också. Köparen 
av föreningsgården har nämligen också lämnat in ett köpeanbud på den 
tomten till Raseborgs stad.

Styrelsen lämnar också in en omprövningsbegäran till Intern service av-
delningen på Raseborgs stad. Intern service har sagt upp kårens avtal om 
dispositionsrätt till Österby föreningsgård.

Man har också yrkat på att kåren skall ta tillbaka sin rättelseyrkan gällande 
försäljningen av föreningsgården. Det går kåren inte med på. Styrelsen 
besluter att vid behov anlita juridisk hjälp i ärendet. 

Marie bebådelse firas 25.3.2012 med sedvanlig promenad och mat på 
bryggerigården i Ekenäs. Det skulle vara Österby FBK:s tur att ordna 
Marie bebådelsefirandet 2013, men man konstateras att det inte blir möj-
ligt på grund av försäljningen av föreningsgården.

Vårmöte firades med kaffe och smörgåstårta den 16.3.2012.

Innebandymatch mellan Österby FBK och Ekenäs FBK spelades 14.4. 
2012 i Österby skola. Efteråt bastu och mat på Bryggerigården.

Ännu mera bastu och mat: Det bjöds också på detta vid våravslutningen 
på Sea Front den 1.6.2012. 

Övningar hos industrier ordnas då och då. År 2012 hölls en stor övning 
tillsammans med SSAB i Lappvik.

Den 15.5.2012 lämnade Österby FBK in en anhållan till staden om att få 
köpa sin arrendetomt.

Stödenheten RS 182 med tillhörande containrar utan utrustning såldes till 
Saxby FBK för 21000 euro. Tryckluftskompressorn och generatorn finns 
ännu kvar för att säljas senare.

Österby föreningshus r.f. lämnar in en skrivelse till Helsingfors förvalt-
ningsdomstol om att Raseborgs stad inte bör tillåtas sälja Föreningsgår-
den innan omprövningsbegäran behandlats i förvaltningsdomstolen.

Varmvattenberedare skaffades och en videokanon köptes till klubbrum-
met. Ingå FBK uppvaktades på 60 års dagen och Bromarf FBK på 50 års 
dagen.



108 109

Utdrag 
ur tidningen 
Västra Nyland i 
februari 2012.
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Elof Mannström, Tage Hällsten, Lars Lindblad och Rut Mannström 
uppvaktades på sina födelsedagar. Kårmedlemmen Marita Jansson avled 
och kåren hedrade hennes minne vid begravningen.

I årets rekreationskryssning med Sunnan deltog 23 medlemmar.

Veterangruppen dit alla 55 år fyllda har inbjudits, har nu ca 10 medlem-
mar.

Sedelbunten hos kassören vill man fortsättningsvis öka på och därför har 
man mot ersättning utfört arbeten med isbevattning och snöröjning från 
tak och dessutom verkat som räddningspersonal vid bilsportevenemang.

Lås och nycklar utbytta på branddepån 17.12.2012.

Julkaffe i klubbrummet den 17.12.2012.

Vandringspriset Strålröret delades ut till Marcus Hindersson och priset 
som bästa kamrat gick till Kim Johansson enligt röstning bland kårmed-
lemmarna.

Vid årets slut konstaterades att året varit kännbart lugnare än vanligt för 
alarmavdelningen. Alarmen var endast hälften så många som tidigare. 
Övningarna fortsatte i alla fall lika intensivt som förut. Manskapet övade 
45 gånger, juniorerna 31 gånger och damavdelningen hade 12 samman-
komster.

Övning på 
SSAB:s 

fabriksområde 
i Lappvik
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2013

Ekenäs FBK har frågat kåren om man har intresse av att fortsätta att fira 
Marie bebådelsedagen. Svaret blir att alarmavdelningen inte har något 
intresse av att fortsätta, men damerna och veteranerna vill ännu vara med 
och fortsätta att föra traditionen vidare. Ekenäs FBK har meddelat att 
de hur som helst tänkt fortsätta med någonting den dagen, eventuellt då 
ensamma och på litet annat sätt. De planerar att hålla sitt vårmöte samma 
dag. För Österby FBK:s del gick det i alla fall så att Marie bebådelsefiran-
det upphörde helt och hållet år 2013. Ingen ville egentligen längre delta, 
varken damer eller veteraner, ”deltagandet bara rann ut i sanden” som da-
merna uttryckte det, då man inte längre hade något utrymme för mat och 
samvaro hos Österby FBK genom att man inte längre hade tillgång till 
föreningsgården. Så upphörde en gammal tradition.

Nu skall Föreningsgården enligt senaste besked vara tömd senast 
31.3.2013.

Styrelsen bestämmer sig för att köpa en förvaringsavsats till depån för att 
ha någonstans att placera allt material som skall bort från Föreningsgår-
den. Priset för avsatsen blir nästan 7 000 euro. Nya skåp behöver också 
skaffas till alarmavdelningens manskap. Sammanlagt köptes 34 nya skåp 
för manskapets släckningskläder. Pris ca 4 000 euro.

Dessutom behövde man ännu köpa förvaringsskåp till lageravsatsen. 
Lämpliga hittades på Ikea och kostnaden blev ca 1 600 euro. Väggarna i 
garaget fräschades också upp med ny målning.

Det här betyder att budgeten för reparationer och nyinförskaffningar 
överskreds rejält. Ytterligare anskaffningar under året: pulversläckare, 
dammsugare, slangrulle och värmeslinga till trycktvätten.

Kåren ordnade en rekreationsresa till Tallinn 13-14.3.2013. Då endast 19 
kårmedlemmar anmälde sig beslöts att man kunde ta med också betalande 
utomstående för att fylla upp bussen. 

I depåns klubbrum hölls i oktober kårchefsmöte och också Västra Nylands 
Brandbefälsklubbs styrelsemöte.

På kårens höstmöte meddelade ordförande att Helsingfors förvaltnings-
domstol hade förkastat alla besvär mot försäljningen av Österby fören-
ingsgård. På följande styrelsemöte röstade man om huruvida kåren skulle 
överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen eller inte. Efter röst-
ning 5 – 1 bestämde styrelsen sig för att inte föra saken vidare. Ärendet var 
i och med detta slutbehandlat för kårens del. Den epok, då Österby FBK 
kunde använda utrymmena i Österby föreningsgård, var definitivt slut. 

Uppvaktningar: Berit Forsström, 65 år, och Risto Lehtinen, 60 år, upp-
vaktades på sina födelsedagar.

Vid årets slut hade kåren 60 medlemmar. 
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Då intresset för julfest minskat avslutades året med ett kombinerat jul-
gröts- och julkaffe tillfälle i klubbrummet. Jultårtor och julgröt beställdes 
från Skogby kosthåll.

Vandringspriset Strålröret delades ut och gick detta år till Tommy Berg-
man och han hade också av kårmedlemmarna röstats fram till bästa kam-
rat.

2014

Också detta år var lugnt för alarmavdelningens del. Antalet alarm var 12 
st fördelade enligt följande: automatalarm 1 st, brand i byggnad 5 st, ter-
rängbrand 1 st, stationsberedskap 3 st, skadebekämpningsuppdrag 1 st 
och ytlivräddning 1 st. De totala mansarbetstimmarna vid utryckningarna 
uppgick till 250 h.

I övrigt var kårens verksamhet mycket aktiv för att upprätthålla kunska-
perna och kompetensen bland medlemmarna så att de krav som ställs i 
släckningsavtalet uppfylls. Avtalspart är Esbo stad, Västra Nylands Rädd-
ningsverk. 

Kåren hade förutom alarmavdelningen sina tre andra avdelningar: dam-
avdelningen, ungdomsavdelningen och veteranavdelningen. Damavdel-
ningen hade 8 träffar och juniorerna övade 32 gånger.

Kårens hedersmedlem 
Lars Lindblad avled den 

26.2.2013 vid en ålder 
av 70 år och följdes till 
den sista vilan med en 

hedersbegravning.
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Den år 2010 bildade veteranavdelningen leddes av Risto Lehtinen och 
Tage Danielsson. Gruppen hade 8 medlemmar och höll 8 egna träffar 
med bl.a. bastukvällar och utflykter. Gruppen deltog likaså i gemensamma 
områdeskvällar.

Året avslutades också detta år med en Julgrötskväll i klubbrummet på 
branddepån den 5.12.2014. Gröt och jultårtor skaffades från Skogby kost-
håll. 40 medlemmar deltog. Lilli Mannström och Rut Mannström utsågs 
vid tillfället till hedersmedlemmar.

Hedersmedlemmen Lars Danielsson uppvaktades på sin 90 års dag den 
11.1.2014. Följande månad, lördagen den 15.2.2014 var det dags att följa 
honom till den sista vilan. Kåren lade ner blommor från alarm-, dam- och 
veteranavdelningarna.

I november månad avled den långvariga damavdelningsmedlemmen Ebba 
Björkqvist. Hon ihågkoms med en adress, då begravningen skedde i still-
het.

Födelsedagsuppvaktningar kom under året också Lilli Mannström, Bo 
Molander och Kim Johansson till del.

Kåren införskaffade en ny tvättmaskin och under året började man disku-
tera om det skulle vara möjligt att rusta upp den gamla Austin brandbilen, 
som nu var placerad i mejerifastigheten i Tenala. Visst intresse fanns så 
man beslöt att börja med att hitta ett nytt utrymme åt bilen på närmare 
håll.
 

2015

Detta var kårens 95:te verksamhetsår.

Kåren beslöt att skaffa en förvaringscontainer för förvaring av släpvagnen 
och av löst material från föreningsgården. Kåren fick då en container av   
K. Jousmaa på villkor att kåren själv flyttade bort den från platsen i Hors-
bäck där den stod. Transporten ordnades och containern tvättades på in-
sidan innan den flyttades till depån. Containern slipades och målades på 
talko. 

Staden gjorde en detaljplaneändring för stadsdel 3 i Österby. Detaljpla-
neringen omfattade också kårens område och innehöll enligt kårens åsikt 
en del sådant som borde korrigeras. Kåren lämnade in en åsikts och an-
märkningsskrivelse till planläggningsnämnden i Raseborgs stad. Kårens 
synpunkter godkändes 2016 och planen ändrades på de punkter kåren 
yrkat på.

Då kåren inte fått något svar på sin år 2012 inlämnade anhållan om att få 
inlösa sin arrendetomt lämnade man nu in en ny anhållan. Denna gång 
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kom det svar. Stadsstyrelsen förkastade på sitt möte 4.5.2015 kårens an-
hållan om att få köpa tomten. Rättelseyrkan inlämnades av kåren den 
29.5.2015.

En skrivelse lämnades också in till staden angående ärenden som påverkas 
av försäljningen av föreningshuset: trafikarrangemang, väganslutning och 
det faktum att vatten och avlopp och elanslutning går via föreningsgården.

På den internationella 112 dagen den 11.2.2015 höll också Österby FBK 
öppet hus på depån med bl.a. brandbilsåkning och släckarservice. Kåren 
bjöd på grillkorv, kaffe och saft och bulle.

Kåren deltog likaså i ”En dag på brandstationen” 21.11.2015 med öppet 
hus, släckningsövning, pyttsprutetävling, grillkorv och kaffe med dopp.

Årets våravslutning hölls som ett besök på kartingbanan i Silversand.

Som inledning på höstsäsongen gjorde damavdelningen och veteranavdel-
ningen den 28.8 en gemensam kryssning med Sunnan II.

95-års jubiléet firades med att ordna en resa till Tallinn med övernattning 
där. Tidpunkten var 26–27.9.2015 och Wikströms busstrafik skötte alla 
arrangemang. Ett trettiotal medlemmar deltog tillsammans med sina avec 
i den enligt verksamhetsberättelsen ”gladlynta” resan.

Junioravdelningen ordnade med hjälp av kårens övriga avdelningar 
VNBF:s veckoslutsläger på friluftsområdet i Västerby. Junioravdelningen 
köpte ett partytält som användes på lägret.

Inköp

• Rökmaskin för övningsbruk.
• Trimmer för upputsande av uteområdena. Gräsklippare skall skaffas 

på våren 2016.
• En utsugsfläkt för högtryckstvättens avgaser.
• Rännor och stuprör till depån (sattes upp på talko).
• Nya föreningsrockar åt medlemmarna.

Kårens långvariga kassör Risto Lehtinen meddelade att han avsäger sig 
uppdraget från och med år 2016. Risto skötte den ansvarsfulla sysslan i 
26 år.

Kåren anhöll om tillstånd att förlänga taket på depåns västra sida så att för-
varingscontainern och trappan till klubbrummet blir under tak. ”Gjutan-
talko” hölls 31.10.2015, då betongplattan under containern förlängdes. 
15 man deltog. Tillståndet för förlängningen av taket beviljades av staden 
12.12.2015.
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Uppvaktningar

• Billnäs FBK 120 år
• Kårens medlemmar Jan Åberg, Roger Gabrielsson och John Lind-

qvist uppvaktades på sina födelsedagar.

Äganderätten till kårens gamla Austin släckningsbil skulle övergå till kå-
ren. Rent formellt kan den inte registreras i kårens namn förrän bilen är 
besiktad. Kåren bestämde att man som ett 3-årigt projekt tar sig an upp-
giften att renovera bilen. Den flyttas till en hyrd hallplats i Ekenäs.

Den nu redan traditionella julgrötskvällen hölls på depån i klubbrummet 
11.12.2015. Samtidigt premierades förtjänta medlemmar med förtjänst-
tecken.

2016

På kårens första styrelsemöte för året valdes en bokföringsbyrå till att skö-
ta kassörsarbetena år 2016. På samma möte bestämde man också att säga 
upp kårens bankfack och att vid behov skaffa ett eget kassaskåp.

Kårens medlemmar har med talkokrafter snyggat upp depån till det yttre. 
Tak och väggar har tvättats och målats.

Den 11.2 uppmärksammades 112-dagen och den 26.11 ”En dag på brand-
stationen”.

Inköp

• En dubbel Mocca Master kaffekokare
• Tre par underställ åt juniorerna
• Ett par simfötter och en kniv till yträddningsutrustningen.

Trafikolycka på 
Hangövägen år 
2016.
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Österby FBK Ungdomsavdelning 

Verksamhetsberättelse 2016 

Under det gångna året har ungdomarna samlats till övning på måndagar 
mellan 17.30 och 19.00. 

Ungdomsavdelningens medlemsantal har stigit med 6 nya ungdomar 
under året och är nu totalt 13 stycken i ungdomsavdelningen. 

Ungdomsavdelningen samlades totalt 36 gånger. Bo Molander har fung-
erat som avdelningschef. De övriga ungdomsledarna har varit Ian Fager-
ström, Tommy Bergman och Greger Danielsson. Manskapet har hjälpt 
vid behov. 

Övningarna började i januari. 

Ungdomarna deltog i 112-dagen som kåren ordnade. 

I mars månad deltog en ledare från avdelningen som övervakare under 
Rescue Race tävlingen. 

Samövning med Ekenäs Sjöräddares ungdomsavdelning / Första hands 
släckning. 

Avdelningen hyrde ytlivräddningsdräkter av Ekenäs Sjöräddare för  
övningssyfte. 

Som avslutning på vårens övningar besökte vi Jaktlagets Grillkåta i  
Västerby. 

Övningarna började igen i augusti efter en sommarpaus. 

Under hösten gjordes ett besök till Ekenäs simhall. 

Avdelningen deltog även i evenemanget ”En dag på brandstationen”  
som kåren ordnade. 

Som höstavslutning gjordes en utflykt till Lojo simhall samt var och äta 
till Pizza Buffa i Lojo och mådde bra. 

Årets julfest avnjöts i form av julgröt i kårens depå. Ledarnas intressepris 
tillföll Tobias Fiskars. Ungdomarnas kamratpris har tyvärr utgått, det har 
senast utdelats 2014. 

Österby den 4.1.2017

Bo Molander, chef 
Ian Fagerström, sekreterare

Ungdoms-
avdelningens 

verksamhet 
under år 2016 

sammanfattades 
i verksamhets-

berättelsen.
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På kårens höstmöte presenterades den av styrelsen och arbetsgruppen ut-
arbetade planen för att förstora branddepån. Mötet anser att planen är 
ändamålsenlig och välplanerad och ger styrelsen sitt fulla stöd att förverk-
liga planerna. Den 8.12.2016 lämnades ansökningsblanketterna för ut-
vidgning av depån in till Västra Nylands Räddningsverk. Verket förordade 
ansökan.  
Damdelningen höll 10 möten, gjorde egna teaterresor och utflykter och 
hjälpte och stödde kårens verksamhet vid behov. Damerna fungerade ock-
så som kökspersonal på VNBF:s veckoslutsläger i Västankvarn i Ingå.
Veterangruppen hade 10 egna träffar.
Alarmavdelningen övade 45 gånger och ungdomsavdelningen 36 gånger.
Julgröten avnjöts i klubbrummet den 9.12.2016. 

Uppvaktningar

• Ekenäs FBK 145 år
• Vilhelm Wendelin 85 år
• Hans Lindblad 70 år
• Tage Danielsson 65 år

Dödsfall

I oktober månad nåddes kåren av sorgebudet att hederskårchefen Eugen 
Mannström avlidit vid en ålder av 85 år. Han följdes till den sista vilan 
med en hedersbegravning.

2017

Efter att Västra Nylands Räddningsverk förordat Österby FBK:s ansö-
kan om att utvidga branddepån lämnades handlingarna den 12.1.2017 in 
till Länsstyrelsen i Västra Nyland. Därefter går ansökningarna vidare till 
Brandskyddsfonden.

Styrelsemötet 17.3.2017 och det därpåföljande vårmötet hölls denna gång 
på restaurang Piazza i Ekenäs. Styrelsemötet föreslog några budgetänd-
ringar, som godkändes på vårmötet. Bl.a. beviljades ett tilläggsanslag på 
1 000 euro för restaureringen av gamla Austin bilen och beloppet för ut-
vidgning av depån höjdes. Bilen flyttades från Tenala till en hall i Björknäs 
och restaureringsarbetet inleddes. I första hand är det veteranavdelningen 
som har hand om restaureringen. Redan år 2017 tog det arbetet 366 tim-
mar i anspråk.

Ärendet gällande tillbyggnaden avancerade i rask takt. Redan den 
10.4.2017 fick kåren besked från Brandskyddsfonden. De beviljade som 
bidrag 40 % av kostnadsberäkningen för tillbyggnaden 150 724 euro och 
användningstid 30 år. Den senaste tidpunkten för påbörjandet av arbetet 
är 31.12.2017.

Styrelsen höll en grundlig diskussion om Brandskyddsfondens beslut och 
tillbyggnadsplaneringen.
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Enligt kostnadsberäkningen uppskattas kostnaderna för tillbyggnaden till 
378 809 euro. Branddepåns yta kommer att öka från nuvarande 127 m2 till 
259 m2. 

Konstaterades att den befintliga depåbyggnaden från 1985 fortsättnings-
vis är i så gott skick att det inte behövs annan sanering än de ändringsar-
beten man är tvungen att göra i samband med tillbyggnaden för att man 
skall få en fungerande brandstation.  

Då pengarna från Brandskyddsfonden betalas ut först i efterskott mot ve-
rifikat blir det aktuellt att anhålla om borgen för tillbyggnadslånet från 
Raseborgs stad under tillbyggnadstiden. Efter det att bygget är avslutat 
och slutgranskningen gjord räcker fastigheten som säkerhet för lånet.

Tomtändringen är framme vid styckningsförfarandet, som dröjer litet och 
sker den 27.10.2017. Tomtändringen vann laga kraft den 27.11.2017. Ar-
rendetomten är nu en fastighet och kåren får en ny postadress: Österby- 
vägen 52a. 

I september inlämnades ansökan om borgen till staden, ansökan godkän-
des och Österby FBK beviljades proprieborgen under byggnadstiden.

Den 4.10.2017 inlämnades ansökan om bygglov. Den ansökan kunde inte 
behandlas förrän styckningen av tomterna vunnit laga kraft, så det visade 
sig omöjligt att hinna påbörja byggandet inom den av Brandskyddsfon-
den utsatta tiden. Kåren anhöll om och beviljades tilläggstid till slutet av 
augusti månad 2018.

På kårens höstmöte 20.10.2017 med 24 medlemmar närvarande kunde 
man inte välja en ny ordförande efter Marcus Hindersson, som avsagt 
sig ordförandeskapet och inte heller nya styrelsemedlemmar i stället för 
de som var i tur att avgå. Mötet ajournerades till den 10.11.2017 och då 
lyckades man lösa problemet. Till ny ordförande för 2018 valdes Kim Jo-
hansson och också styrelsemedlemmarna kunde väljas.

Nyanskaffningar

• Underställ
• Lampfästen till hjälmarna
• 10 st lätta arbetshjälmar avsedda att användas vid mark- och skogs-

bränder och lättare utryckningsuppdrag.
• Ungdomsavdelningen har skaffat en övningsdefibrillator med tillhö-

rande övningsdocka.
• En släckningsvagn/vattenförsörjningvagn överläts av Västra Nylands 

Räddningsverk till Österby FBK:s användning.

Uppvaktningar

• Elof Mannström 80 år
• Rut Mannström 80 år
• Tage Hällsten 75 år
• Berndt Mannström 60 år
• Monika Rönnberg 60 år
• Kristian Råstedt 40 år
• Jimmy Karjalainen 40 år 
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Österby FBK:s veteraner 

Verksamhetsberättelse 2017 

Verksamheten har under år 2017 bestått av följande:

• 16.2 VNBF-träff i Svartå

• 8.4  Veteranträff i Borgå

• 10.6 Besök till Olkiluoto

• 9.7  Träff i Lappvik

• 11.8 Kryssning med Sunnan

• 18.10 Veteranträff i Ekenäs

• 17.11 Kvällsmiddag på Restaurang GH

• 17.12 Julmiddag på Päiväkumpu Spa

• Deltagit i kårens vårmöte / höstmöte

• Julmiddag på Santa Fe

• Vi har också uppvaktat Elof Mannström på födelsedagen

• Utöver detta så har vi renoverat på Austin brandbilen. Där har vi va-
rit 28 gånger, sammanlagt 318 timmar. Plus 48 timmar som tillsam-
mans blir 366 timmar.

Detta är vad vi har presterat under år 2017. Tack till alla som har deltagit 
i vår verksamhet under det gångna året.

Veteranerna hade 
under året en 
omfattande verk-
samhet både med 
rekreation och hårt 
arbete med restau-
reringen av gamla 
Austin brandbilen.

Verksamhet riktad till barn

• ordnades trafikskolningsdag vid Österby förskola
• hölls en släckningsövning i förstahandssläckning vid Prästkulla  

daghem

Den 9 december avslutades verksamhetsåret med julfest på restaurang 
Santa Fe.
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2018

Efter långt funderande valdes alltså Kim Johansson till ordförande för 
2018. Hela styrelsen 2018 såg ut som följer: ordförande Kim Johansson, 
viceordförande Roger Gabrielsson, sekreterare Dick Melander och övriga 
medlemmar Kristian Råstedt, Tommy Bergman och Joakim Grönroos, 
suppleant Greger Danielsson. Bokföringsbyrån Azets skötte kassörsupp-
gifterna, Kårchef var Jimmy Karjalainen och han fungerade också som 
rustmästare och Tommy Bergman var disponent. Chef för ungdomsavdel-
ningen var Bettina Mannström.

Arbetet med att få till stånd utbyggnaden av branddepån fortsatte mål-
medvetet. En arbetsgrupp tillsattes för att arbeta vidare med depåutvidg-
ningen. Till arbetsgruppen valdes Kim Johansson, Dick Melander, Roger 
Gabrielsson och Marcus Hindersson. Entreprenörer för arbetet valdes och 
kåren bokade in ett inledande byggnadsarbetsmöte med Raseborgs stad 
till den 6.8.2018 och därefter kunde byggarbetet i praktiken inledas. Lån 
för byggandet upptogs i banken och så var arbetet i full gång. Med tanke 
på kommande ansökan om pantbrev skrevs arrenderätten in hos Lantmä-
teriverket.

Vid sidan av byggnadsarbetet förlöpte kårens övriga arbete enligt vanligt 
mönster. Alarmavdelningen, damavdelningen, junioravdelningen och ve-
teranavdelningen skötte alla sin uppgifter på beprövat sätt. Manskapet 
övade 46 gånger, juniorerna 32 gånger och damavdelningen höll 10 sam-
mankomster under detta sitt 70:nde verksamhetsår. Inga-Britt Fagerström 
fortsatte ännu som ordförande, nu för 22:ra året i följd. Veteranavdelning-
en ägnade 39 kvällar och 545 timmar åt att restaurera Austin brandbilen.

I augusti månad åkte veteranavdelningen och damavdelningen i väg på en 
gemensam kryssning med Sunnan. I ett skede blev det litet panik bland 
deltagarna, då båten körde på grund, när den närmade sig Skåldö bryggan 
och Sommaröstrand. Båten fick en del smärre skador, men passagerarna 
klarade sig helt oskadda och kunde fortsätta att njuta av kryssningen.

Plock i verksamheten

• 22 alarmuppdrag
• innebandymatch mot Ekenäs FBK
• öppet hus på 112 dagen
• upplysningsjippo vid Österby skola
• upplysningsdagar vid Österby förskola, Västerby daghem och Präst-

kulla daghem
• övning i förstahandssläckning vid Mikaelskolan i Västerby
• uppvaktningar av Berit Forsström 70 år, Vappu Hynynen 65 år, Nik-

las Wikström 50 år, Ken Johansson 40 år och Skogby FBK 60 år
• julfest med 44 personer närvarande på Lunchrestaurang Piazza 

15.12.2018

Från Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse erhöll kåren 3 000 euro för 
100 års historik.
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2019

Tage Danielsson utsågs till hedersmedlem på vårmötet, som kåren undan-
tagsvis höll i Mopoklubben Racerborgs utrymme i Gennarby.

Kårens manskapsbil VW Caravelle såldes till Svartå FBK för 18 000 euro. 
Efter detta har Österby FBK inte längre någon egen bil. Två bilar finns, 
en släckningsbil och en manskapsbil. De ägs av Västra Nylands rädd-
ningsverk och är ställda till Österby FBK:s förfogande och det är ockå 
räddningsverket som står för underhållskostnaderna. Vilket ekonomiskt 
betyder en stor lättnad för kåren.

Såsom nedan nämns var tillbyggnaden och saneringen av branddepån det 
viktigaste och arbetsdrygaste under året, men också den övriga verksam-
heten fortsatte som tidigare.

Manskapet höll 46 övningar och ungdomsavdelningen 33 övningstillfäl-
len. Veteranavdelningen fortsatte att renovera den gamla Austin brand-
bilen. Under året hölls det 41 st restaureringskvällar och antalet använda 
timmar blev 552 timmar.

Både ungdomarna, damerna och veteranerna har också unnat sig litet 
guldkant på arbetet genom att ordna eget program såsom t.ex. utflykter, 
avslutningskvällar, teaterresor eller olika besök. 

Kårens damavdelning fick en ny ordförande. Inga-Britt Fagerström gav 
efter 22 år över ordförandeklubban till Monica Rönnberg.  

Donationer

Västra Nylands byggservice donerade en använd industritvättmaskin åt 
kåren för tvätt av släckningshalarna.

Kåren skaffade själv ett torkskåp för torkning av släckningshalarna. Likaså 
nya möbler till klubbrummet och en ny bordsdator.

Årets stora händelse

NY FÖRSTORAD BRANDDEPÅ

Så var den efterlängtade tillbyggnaden av branddepån klar. Efter nio 
månaders byggande och sanerande kunde den nya förstorade depån tas i 
bruk. Byggnadsprocessen har varit lång och utdragen och utgjort en stor 
arbetbörda för kåren och alldeles speciellt för styrelsen.

Den 29.5.2019 hölls invigningen av den nya depån.  Medlemmarna och 
entreprenörerna var inbjudna till den stora händelsen. 

Tillbyggnaden och saneringen kostade allt som allt 277 400 euro, kåren 
använde 80 000 euro eget kapital och resten finansierades med banklån.
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Nu har Österby FBK en tillräckligt stor, välutrustad och ändamålsenlig 
branddepå i  sin ägo och användning.

Österby FBK kan med tillförsikt se framåt. År 2020 firar kåren sitt 100-
års jubileum. 

Också historikskrivaren önskar kåren en lång och framgångsrik framtid!

Den nya förstorade branddepån.
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ÖSTERBY FBK:S DAMAVDELNING

Österby FBK:s damavdelning grundades år 1948 och har redan fyllt 70 år.

Damavdelningens syfte var vid grundandet att bistå och stöda kåren i dess 
arbete. Så är det fortsättningsvis. Damavdelningens medlemmar hjälper 
och stöder kåren på det sätt som nu behövs och på det sätt som är möjligt 
för dem att göra det på.

Mycket har ändrats under åren. Förr var kårens arbetspass vid utryckning-
arna långa och krävande och de, som var med, arbetade så länge de orkade. 
Då var det synnerligen viktigt att kårens damer kom med kaffe och smör-
gås och annat tilltugg, så att männen orkade arbeta vidare.

Nu arbetar kårerna i högst 4 timmars pass och så byts de ut. Så det är 
endast undantagsvis, som damerna behöver hämta någon traktering till 
olycksplatserna längre.

Ända fram till att Österby föreningsgård såldes, så ordnades varje år su-
peer och andra fester i brandkårens regi och då var damerna med och ar-
rangerade och hjälpte till. Damerna ordnade stora lotterier i samband med 
festerna och dessutom ordnades basarer åtminstone två gånger per år vid 
jul och påsk. Allt detta har blivit omöjligt i och med att föreningsgården 
inte längre står till förfogande. Basarerna skulle kanske annars också så 
småningom ha levt ut sin tid. 

Numera är hjälpbehovet inte lika stort. Damerna hjälper till, när någon-
ting ordnas på branddepån, som t.ex. 112-dagen och Öppet hus-dagen el-
ler julgröt eller julkaffe på branddepån. Vi hjälper också till, när det ordnas 
läger. I VNB:s läger i Västerby åren 2001 och 2015 ställde damerna så gott 
som mangrant upp med köksarbetet och i kantinen. Annan hjälp är att vi 
stickat mycket yllesockor åt kårmedlemmarna.

En stor omställning för damavdelningen blev det, när avdelningen år 1995 
anslöt sig till Västra Nylands räddningsverks damsektion. 

Så här berättar Inga-Britt Fagerström och Monica Rönnberg:

Fram till dess var Österby damerna helt isolerade och ensamma och vi höll 
på med vårt och visste inte om vad andra sysslade med.

Nu öppnades en helt ny värld för oss. Vi kom i kontakt med andra brand-
kårsdamer och kunde delta i alla aktiviteter, utfärder, kurser, möten och se-
minarier som ordnades av VNB:s damsektion och FSB:s damorganisation. 
Vi fick inspiration till vår egen verksamhet och kunde också själva bidra i 
större sammanhang. Inga-Britt Fagerström verkade några år som ordfö-
rande också i Västra Nylands Brandkårsförbunds damsektion och under en 
lång räcka av år var hon kassör där och är fortsättningsvis styrelsemedlem. 
År 2012 var Österby damavdelning värd för Västra Nylands Brandkårs-
förbunds rekreationsdag. Vi bekantade oss med frisbeegolf i Västerby och 21 
damer från Västra Nyland deltog. 
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Inga-Britt Fagerström har hunnit med många uppdrag. Förutom de ovan-
nämnda i Västra Nylands räddningsverks damsektion, så har hon i 22 års 
tid, 1997–2018, varit ordförande i Österby FBK:s damavdelning. I FSB:s 
damorganisation var hon sekreterare under åren 2004–2010. 

I den lokala avdelningen togs ordförandeklubban över av Monica Rönn-
berg år 2019.

FSB:s damorganisation upphörde 2010, men Västra Nylands räddnings-
verk har fortfarande kvar sin damsektion, som damavdelningarna här an-
ser ha en viktig funktion att fylla.

År 1985 firades taklagsöl på kårens garagebygge och damerna fick nycklar 
så att de kunde använda klubbrummet.

1992 blev Ida Björklöf av kåren utsedd till hedersmedlem 

2014 blev också Lilli Mannström och Rut Mannström utsedda till he-
dersmedlemmar.

Som exempel på verksamheten kan nämnas att år 2000, så ordnade da-
merna två basarer, deltog i FSB:svårmöte och kongress på Åland och i se-
minariedagar i Jakobstad. Dessutom gjordes en studieresa till Medi-Heli.

År 1998 firade damavdelningen 50 års jubileum på Strandhotellet. Det var 
sista gången damerna firade jubileum i större skala med inbjudna gäster 
från förbundet och från kåren.

Sitt 60 års jubileum firade damklubben år 2008 med en intern middag på 
Santa Fe.

70 års jubileet år 2018 firades likaså i liten skala med en middag på restaur-
ang Höijers. 

År 2011 åkte damklubben iväg och tittade på revyer både i Evitskog och 
Prästkulla.

Många år har damerna gjort rekreationskryssningar med Sunnan. Van-
ligtvis har de försiggått under ypperliga förhållanden. Men 2018 gick det 
litet sämre. Det var regn och åska och blixtrade hela tiden och Sunnan 
stötte på grund utanför Sommaröstrand. Sist och slutligen gick allt bra då 
också och inga skador uppstod.

Damklubbens ekonomiska situation har ju också undergått stora föränd-
ringar. Inga-Britt berättar: Vi har gått från att vara helt självförsörjande 
till att vara beroende av bidrag från kåren. På den gamla, goda tiden kom 
våra inkomster från supeer, lotterier och basarer och det ekonomiska läget 
var så bra att vi också kunde understöda kåren med penninggåvor. Alla 
dessa möjligheter försvann i och med att staden sålde bort föreningsgår-
den. Damklubben har sedan dess fått ett årligt understöd av kåren. Till att 
börja med fick kåren några år s.k. bespisningspengar från räddningsverket 
och gav dessa vidare till damerna. Men också efter det att de pengarna 
upphörde att komma, så har kåren fortsatt att betala ett årligt bidrag till 
damavdelningen.
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BINGOLOTTO

Jag besökte Finlands Svenska Brandvärnsförbunds sommarläger för ju-
niorer på Åland i juni 1997 då vi även hade egna juniorer på lägret. På 
lägret träffade jag ålänningar som sysslade med eller spelade Bingolotto. 
Kom till att det kunde vara en bra sak även för Västnyland. Jag pratade 
om saken med andra personer inom kåren och framförde en förfrågan till 
kårens styrelse. Styrelsen behandlade saken på augustimötet och beslöt att 
saken utreds hur det är möjligt för oss. Jag kontaktade Rune Sudhoff på 
Ålands Penningautomatförening och fick ett positivt besked.

I september 1997 kunde vi påbörja försäljningen av Bingolotter i Öst-
erby Frivilliga Brandkårs regi. Detta var ett historiskt ögonblick för hela 
regionen. Många intresserade personer kontaktade oss som under många 
år följt med Bingolotto i Sveriges TV4. Jag hade själv följt med och även 
spelat aktivt mer eller mindre allt sedan starten 1990.

Starten började försiktigt med ca 200 lotter i veckan och intresset ökade 
för varje vecka som gick. Den verkliga toppen var julveckan 1997 då vi 
erhållit 1 000 lotter att sälja. Dessa såldes på några dagar och det fanns ej 
mera att få från Åland. Under januari 1998 såldes det ännu ca 700 lotter 
per vecka då det även kommit flere försäljare av dessa lotter. Det fanns då 
föreningar i Karis, Ekenäs, Hangö och Tenala, sammanlagt 7 föreningar 
som sålde dessa.

Hösten 1998 var kårens försäljning av dessa lotter så liten att man beslöt 
lägga ned försäljningen.

Den 26 juli 1999 anhängiggjorde Raseborgs Tingsrätt en utredning om 
lotteribrott för personer samt föreningar som sålt bingolotter på finska 
fastlandet. Stämning i ärendet gjordes den 8 augusti 1999 då man begärde 
om ett skriftligt svaromål av svaranden. Tingsrätten i Raseborg behand-
lade ärendet den 2 februari 2000. Domen i saken föll i slutet av februari 
och den var friande för samtliga personer och föreningar.

Vi kunde känna oss lättade över att försäljningen av ca 11 600 bingolotter 
som inbringat en provision på ca 54 900 mk kommit Österby Frivilliga 
brandkår till godo.

Berndt Mannström
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FÖRENINGSGÅRDEN 
– KÅRENS OCH ÖSTERBYS PÄRLA

Ekenäs landskommuns skyddskårshus i Österby, senare Föreningsgård, 
tillföll Ekenäs landskommun den 4 november 1944 genom ett gåvobrev, 
med villkor att huset skall användas till kommunens egna ändamål helst 
såsom skola. Byggnaden förseddes senare med skyddsbeteckningen SR1 
och markområdet såsom YL-område. Förvaltningen av huset var i Österby 
Frivilliga brandkårs regi. Under de påföljande åren gjorde kårens medlem-
mar många arbetstimmar på huset då det byggdes till samt renoverades.

Ekenäs landskommuns fullmäktige beslöt 1963 tillsammans med släck-
ningsavtalets förnyandet att Österby Frivilliga brandkår fritt får förfoga 
över sina depåutrymmen i källaren, 2 garagen källarförråd samt slangtor-
net, samt ett bestämt antal kvällar i veckan för övningar och 10 veckoslut 
i året för festarrangemang. Förvaltningen övertas då av landskommunen.

1984 då kåren erhöll en ny släckningsbil kunde man konstatera att garaget 
i föreningsgården är för litet. Kåren beslöt då att uppföra en separat depå-
byggnad vid sidan on föreningsgården.

I januari 2004 övergick all operativ verksamhet inom släcknings- och 
räddningen till Västra Nylands Räddningsverk så lyder under Esbo stad. 
Kårens tidigare avtal överfördes samt kompletterades

Föreningshuset vintern 2006.
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I maj 2011 gjorde Raseborgs Interna Service en förfrågan till föreningarna 
som använder husets utrymmen om någon var intresserad av att överta 
förvaltningen av huset. Ingen av dessa var villig att göra detta emedan 
deras nuvarande verksamhet inte medgav detta. 

Jag sammankallade ordförandena för de aktuella föreningarna till ett möte 
den 16 juni 2011 med stadsdirektör Mårten Johansson och styrelseord-
förande Ulf Heimberg. Mötet kunde konstatera att det finns en vilja att 
föreningarna gemensamt kunde fortsätta med föreningsgården. Johansson 
och Heimberg meddelade att man kunde överta huset för en symbolisk 
summa emedan bokföringsvärdet var mycket lågt. Efter sommarpausen 
så samlades föreningarnas ordföranden den 30 augusti och kunde då kon-
statera att det finns ett brett intresse för övertagandet av föreningsgården. 
Mötet beslöt att denna symboliska summa för föreningsgården kunde vara 
1927 euro, året då huset uppfördes i Österby. Mötet beslöt att Berndt 
Mannström, Roger Liljestrand och Jan Lindroos skall uppvakta stadens 
ledning om saken.

Den 9 september möttes ovanstående personer med Mårten Johansson 
och Ulf Heimberg i stadshuset. Mötet gick i god anda och vi kunde också 
konstatera att staden nu hade huset till offentlig försäljning. På mötet 
föreslog Johansson och Heimberg att det skulle bildas en förening för 
ändamålet som sedan skulle göra anbud på huset.

Den 15 september 2011 samlades 11 personer från olika användarfören-
ingar i Österby som bildade och skrev under stiftelseurkunden till Österby 
föreningshus rf. Man beslöt ge ett anbud på föreningsgården i Österby. 
Markområdet skulle fortfarande kvarstå i stadens ägo.

Föreningens syfte och mening var att bilda ett förenings- och kulturhus i 
Österby tillsammans med lokala föreningar, Västra Nylands ungdomsför-
ening, Kulturfonden, Sparbanksstiftelsen och övriga intressenter.

Trots flere uppvaktningar av förtroendevalda och tjänstemän inom Rase-
borgs stad under hösten och vintern 2011 så beslöt Raseborgs stadssty-
relse den 30 januari 2012 att sälja föreningshuset jämte markområdet till 
en privatperson för summan 125 000 euro.

En mycket omtyckt och vida känd samlingspunkt i Österby, föreningsgår-
den i Österby, finns ej mera att tillgå varken för privata personer eller för-
eningar. Österby Frivilliga brandkår står utan slangtorn och källarförråd. 
Kårens oräkneliga arbetstimmar på föreningsgården är glömda

Berndt Mannström
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Jehu motorsprutan var en god trotjänare för kåren i över 40 års tid.

Kåren tar emot den nya släckningsbilen år 1984.

JEHU 10 M/1952
MASALIN & KUMPPANIT Nr 437

MOTOR  
4 cylindrig, 4-takts med sidventiler.  
20 hk förgasarmotor

PUMP   
Skovelhjul, 900-1000 l/min 9-11 bar

ELSYSTEM  
Magnet med fördelartändning

KRAFTÖVERFÖRING  
Direkt från svänghjulet

RENOVERAD  
2004–2005 av Ekenäs FBK

ÄGARE  
Österby FBK 1952–

INNEHAVARE  
Ekenäs FBK 1997–
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AUSTIN – 1960

Kåren konstaterade att det är ett geografiskt stort område som skall skö-
tas och samtidigt att uppdragen och bränder efter speciellt tågen ökat. I 
januari 1959 beslöt man att en andra brandbil skall köpas till kåren. En 
brandbil av märket Austin med en stor vattentank på 3 000 liter beslöt 
man införskaffa. Då var detta något av en föregångare med så mycket 
vatten. Bilen har kåren använt under årens lopp i över 1 000 olika utryck-
ningar konstaterade dåvarande kårchefen och styrelseordförande Berndt 
Mannström i tidningen Västra Nyland den 1 maj 1996 då denna togs ur 
bruk för att ersättas med kårens nyförvärv.

Kåren beslöt samtidigt att denna raritet skulle förvaltas av Ekenäs mu-
seums direktion. Ägorätten skulle fortfarande vara hos Österby Frivilliga 
brandkår. Där förvaltades brandbilen ända till att kåren beslöt i oktober 
2014 att dessa skulle återtas för att restaureras.

Den egentliga restaureringen inleddes den 2 mars 2017 i Björknäs indu-
strihall där kåren hade hyrt ett utrymme för ändamålet. Under 2017 gjor-
des totalt 318 talkotimmar på 28 torsdagskvällar. Arbetet fortsatte 2018 då 
man på 39 torsdagskvällar samt en del dagsturer gjorde 545 talkotimmar. 
Den 12 april 2018 var en viktig dag i restaureringen. Den dagen startades 
bilen kl 18.56 för första gången. Restaureringen fortsatte 2019 med att 
förnya och stärka sidoplåtarna. Det har används totalt ca 10m2 plåt som 
Ville Wendelin till största delen utfört. I början av december hade man Jehu motorsprutan var en god trotjänare för kåren i över 40 års tid.
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gjort ca 580 talkotimmar. Den 10 december 2019 transporterades bilen 
till måleriet för att målas. Restaureringsgruppen samlas ännu 12 december 
för att städa efter sig i det hyrda utrymmet och sedan väntar julledighet. 

Följande personer har deltagit i restaureringen Danielsson Gre-
ger,  Danielsson Tage, Hällsten Tage, Johansson Ken, Johansson Kim, 
 Karjalainen Jimmy, Lehtinen Risto, Lindblad Hans, Mannström Berndt, 
Mannström Elof, Mannström Peter, Mannström Robin, Molander Bo, 
Wendelin Vilhelm och Magnus Wigren.

Arbetet kommer att fortsätta i januari 2020 för att kunna färdigställa bilen 
i kördugligt skick under våren, lagom till att kåren firar sin 100-årsdag.

Berndt Mannström

VETERANAVDELNINGEN

Veteranavdelningen inom Österby Frivilliga brandkår bildades 2010. Till 
dess första ledare utsågs Risto Lehtinen enhälligt. Till avdelningen kan 
brandkårister som fyllt 55 år ansluta sig. Det första året hade avdelningen 
Danielsson Lars, Danielsson Tage, Hällsten Tage, Lehtinen Risto, Lind-
blad Hans, Mannström Elof, Mannström Eugen Molander Bo och Wen-
delin Vilhelm som medlemmar. Mannström Berndt anslöt sig till avdel-
ningen under år 2012. Tage Danielsson utsågs att leda avdelningen 2018 
då Risto Lehtinen avsade sig uppdraget.

Avdelningen deltar i lokala och nationella sammankomster för brand-
kårsveteraner. Arrangerar egna sammankomster och besöker intressanta 
objekt.

En viktig och värdefull uppgift som avdelningen deltar i är restaureringen 
av kårens gamla brandbil, Austin.

Berndt Mannström
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EN KARRIÄR I ÖSTERBY FBK  
I FÖRÄLDRARNAS FOTSPÅR

Min far var brandman och min mor var med i damklubben, så det var från 
början klart att också mitt liv till stor del skulle ägnas åt Österby FBK. 
Först som en hobby och senare med bestämda mål.

År 1964 började jag som trettonåring som junior inom kåren, men inskri-
ven blev jag först år 1966. Juniortiden fortsatte sedan till 1969. Efter det 
kunde jag få följa med det äldre manskapet på vissa övningar och andra 
tillbud. När jag fått körkort kom mycket snart mitt första utrycknings-
uppdrag som chaufför. Det var på en utryckning till dåvarande Dynamit-
fabriken, där det inträffat en stor olycka, som berodde på en explosion i 
laddningssystemet och som skördade tre människoliv.

Efter att ha fått vara med på utryckningar var jag definitivt fast och inrik-
tad på en karriär inom Österby FBK. Jag gick alla tänkbara kurser, med 
början från och med släckningsmannakursen år 1970. Det blev kurser som 
motorskötare och rökdykare, kurser i första hjälp och skogsbrandsläck-
ning och därefter enhetschefskurserna 1 och 2 och som kronan på verket 
en två veckors kårchefskurs i Otnäs år 1984. Fortsättningskurser av olika 
slag därefter med jämna mellanrum. 

Inom Österby FBK har jag i något skede haft de flesta tänkbara uppgif-
ter: Brandman, ungdomsledare, enhetschef, kårchef, styrelsemedlem och i 
många år viceordförande i styrelsen. Posten som kårchef innehade jag i 17 
års tid under åren 1984-2001.

Förutom inom den egna kåren har jag också haft andra uppgifter. Jag har 
suttit i styrelsen för Västra Nylands Brandkårsförbund och varit medlem 
i Brandbefälsklubben.

Det har varit en intressant och givande tid och jag har fått uppleva mycket. 
Numera hör jag till veteranerna och är sysselsatt inom veteranavdelning-
en, men vid behov hjälper jag också till på annat håll vid sådana uppdrag 
som jag anser att jag är lämplig till. 
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Det har varit många intensiva år också på det sättet att det gjorts mycket 
talkoarbete. Jag var med på alla lediga stunder, när det nya garaget, som 
blev färdigt 1984, byggdes. Garaget blev verkligen färdigt i brådskande 
ordning. Vi fick då en ny släckningsbil, som inte rymdes in i det gamla 
garaget! Det var en fin bil att utföra uppdrag med. Vi köpte i samma veva 
en ny begagnad manskapsbil för det var mindre plats för manskapet i den 
nya släckningsbilen. 

Ett år senare skaffade vi en brandbil till, den hade fyrhjulsdrift och bytes-
flak. Den såldes i alla fall bort några år senare för att den ansågs som onö-
dig. När bilen kom så blev det mera fart på övningsverksamheten. Så jag 
var med och övade juniorerna på måndagarna, manskapet på torsdagarna 
och en grupp litet äldre juniorer på lördagarna. 

Dessutom hann jag med kårens styrelsemöten, möten med VNBF och en 
hel del underhandlingar med staden om avtal m.m. Jag var också med, när 
det ställdes till med festligheter, supéer och annat. På mariebebådelseda-
gen ordnade vi turvis med Österby FBK och Ekenäs FBK sillfrukostar 
efter en tidig morgonpromenad. Sillfrukostarna och det övriga program-
met drog ofta ut ända in på eftermiddagarna.

När jag tänker tillbaka på vad som hänt under min tid i kåren är det ju ofta 
utryckningarna i samband med stora och allvarliga olyckor som jag och 
många andra minns bäst. Olyckorna kunde vara av många olika slag: förö-
dande bränder i hus och bränder i skog och terräng, svåra trafikolyckor 
med många inblandade och ibland med flera omkomna. En gång läckte 
det ut kemikalier från en tågvagn vid Dragsvik hållplats.

Idag byts manskapet ut efter 4 timmar på utryckningarna, förr jobbade vi 
så länge vi orkade. Då kom damklubbens medlemmar som räddande äng-
lar med kaffe och tilltugg och vi fick nya krafter och orkade sedan fortsätta 
att jobba igen.

En utryckning som ju definitivt fastnat i minnet är den gången då ett av 
armens MIG flygplan störtade i Leksvall. Det blev en snabb utryckning 
för Österbykårens del och en del av tiden fram till det att utredningsgrup-
pen kom till platsen verkade jag som befäl efter Jan Åberg, som skött det 
första passet.

Det här var en liten översikt över min tid inom Österby FBK hittills, mera 
om händelser och skeenden kan ni läsa i själva historiken. Jag tänker med 
tacksamhet tillbaka på min långa tid inom Österby FBK. Den fortsätter ju 
ännu. Och inom familjen fortsätter jobbet inom kåren i tredje generatio-
nen. Min son Greger är med som brandman och följer både i faders och 
farföräldrars spår. 

Österby 5.11.2019

Tage Danielsson
Kårchef 1984-2001
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MERA MOTGÅNG ÄN MEDGÅNG

Mera motgång än medgång är det första som kommer för mig, när jag 
tänker på mina år som kårchef i Österby FBK. Och då tänker jag inte 
på det interna samarbetet och samförståndet inom kåren. Det har alltid 
fungerat utmärkt.

Jag fungerade som kårchef under åren 2001–2014 och det var en turbulent 
tid och en period då trycket utifrån hela tiden var stort och förändringarna 
duggade tätt. Det var ständiga möten och förhandlingar och det var en 
ständig kamp att anpassa sig. Det var bara samordningar och förändringar 
och nya anvisningar hela tiden och allt var ovant. Tack vare den goda an-
dan och samarbetet på alla nivåer inom kåren lyckades vi klara allt med 
den äran. Men det var mycket tungt och påfrestande inte bara mig, utan 
för oss alla, både för ordförande och för styrelsen och för medlemmarna.

Den första repliken, när jag kom till övningskvällarna för att informera, 
var varje gång ”Skall det ändra någonting nu igen?”

Det bildades större regionala räddningsverk och från 1.1.2004 var det 
Esbo stad som tog över ledningen av Västra Nylands Räddningsverk och 
avtalen fördes över till dem. 40 frivilliga kårer hörde till det nya distriktet 
som sträcker sig från Esbo till Hangö.

Det gjorde ju att de lokala kårerna, som hittills gjort avtal med Ekenäs 
stad, gjorde allt för att rädda allt som räddas kunde. 

Österby FBK och de övriga kårerna förhandlade med Ekenäs stad och 
lyckades få igenom en del förändringar - givetvis till det bättre - i avtalet 
från år 2003. Vi var eniga och hade en bra grund att stå på, när avtalen 
sedan flyttades över till Esbo den 1.1.2004. Detta nya avtal blev sena-
re kommenterat av räddningsverket som dyrt och sent överenskommet. 
Svårt att uppskatta kostnader och få till stånd en budget, när vissa kårers 
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släckningsavtal ändrats just innan Västra nylands räddningsverks start, var 
en kommentar vi hörde. 

Det överförda avtalet var i kraft endast en kort tid innan de nya förhand-
lingarna påbörjades. Efter många och långa möten både mellan kårerna 
sinsemellan och med Västra Nylands räddningsverk, så skrevs ett nytt av-
tal år 2007, där alla kårer på vnrv-området fick ett avtal, som hade samma 
grund för ersättningarna. Detta gjorde kårerna mera jämnställda vad gäl-
ler ersättningar för de tjänster vi utför.

Beteckningarna på bilarna ändrade under en period i rask takt: E, EK, 
EKS, RS, LU. Vi fick en känsla av att vi bara hann få bilarna tejpade och 
så kom det nya direktiv och det var bara att börja om igen.

Då det nya distriktet bildades hade Österby FBK 2 släckningsbilar och 1 
manskapsbil. Den ena släckningsbilen fungerade med två containers, en 
vattencontainer och en tryckluftscontainer.

Av svårförklarlig anledning kom man inom räddningsverkets ledning 
snart fram till att luften från tryckluftscontainern inte var tillräckligt bra 
och den containern inte längre kunde användas. Vi kan bara gissa att man 
ville ha en brandbil mindre att betala för, men kunde inte hindra att den 
togs bort från avtalet som avtalsfordon. Vi försökte också föreslå att vi i 
stället skulle få en container utrustad speciellt för släckning av skogsbrän-
der. Men nej en sådan behövdes inte, den saken var säkrad på annat sätt. 
Som kuriositet kan nämnas att senare har man i alla fall ansett att Öst-
erby FBK behöver en släpvagn med slangutrustning, som kan användas 
till uppbyggnad av slanglinjer, som är större än de som normalt finns på 
släckningsbilarna. Med dessa kan man flytta stora mängder vatten.

Svenska språkets användning oroade vi oss också mycket för, skulle vi 
kunna tala svenska på utryckningarna som förut? Vår oro var givetvis be-
fogad. Till en början skulle man på vissa nivåer nog få använda svenska i 
kommunikationen, men snart var det slut med det. Allra senast gjordes ett 
nytt Viestiohje våren 2019 och härefter är definitivt enbart finska som gäl-
ler i kommunikationen. Också språkproblemet har vi klarat av ganska bra, 
trots vissa svårigheter i bland att få det ena och andra förklarat på finska.

Utryckningarna har vi också klarat utmärkt och på hög nivå trots alla stän-
diga ändringar och nya krav och fordringar. När räddningsverket gjorde 
en utvärdering av hur kårerna klarar av att sköta utryckningarna enligt de i 
avtalet nämnda kraven, så fick Österby FBK ett mycket högt betyg. 

Med facit på hand så har ju nog dessa ändringar med större regionala 
räddningsverk säkert varit nödvändiga och betytt mycket för utveckling-
en. Speciellt fordon och redskap har blivit bättre och skillnaderna mellan 
kårerna är inte längre lika stora.

Följande stora problem under min kårchefsperiod var att den nygrundade 
staden Raseborg beslöt att sälja Österby föreningsgård, där kåren enligt 
ett avtal från 1950-talet förfogade över två garage och ett slangtorn, där 
man kunde torka slangarna efter utryckningarna. Där förvarades också en 
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mängd utrustning. Trots det beslöt staden att sätta ut föreningsgården till 
försäljning utan att alls ens höra Österby FBK. 

Detta ledde också till mycket anmärkningar, rättelseyrkanden och för-
handlingar, som igen tog både tid och ork. Föreningarna i Österby prö-
vade också att bilda en förening, som lämnade in ett anbud till staden om 
att gemensamt köpa föreningsgården och behålla den i föreningarnas ägo 
och till byns förfogande. Men allt var förgäves och trots inlämnade besvär 
så såldes föreningsgården år 2012 till en privatperson. Vilket i förläng-
ningen gjort att föreningsgården nu står och förfaller och kanske blir en 
skamfläck för hela byn.

Att tömma föreningsgården blev för oss ett enormt problem. Var skulle 
all utrustning placeras och var skulle bilarna förvaras? Vår på 1980-ta-
let byggda branddepå var mycket liten. Utrustningen måste på något sätt 
klämmas in där i alla fall och det blev mycket trångt och oändamålsenligt. 
Med tomten och med el- och vattenanslutningarna blev det också pro-
blem genom försäljningen. De problemen måste också lösas.

Nu vidtog planeringen av att förstora branddepån i snabb ordning. Det 
här skedde omedelbart efter min tid som kårchef och var inget lätt arbete 
det heller. Idag år 2019 kan vi i alla fall med glädje konstatera att depån är 
förstorad och står färdig i toppskick.

Vi inom Österby FBK har klarat av allt. Vi har hela tiden sett framåt och 
gjort vårt bästa och inte grävt ner oss i det som varit. Samarbetet med de 
andra avtalskårerna i regionen är också mycket gott.  

Österby 28.10.2019

Peter Mannström
Kårchef 2001-2014
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ÖSTERBY FBK – EN LIVSPARTNER  
AV STORA MÅTT

Det är väl ingen hemlighet att jag som barn var rädd för brandbilar, ni vet 
de där röda plåtmonstren med stora svarta däck och frontpartier hämtade 
direkt ur någon skräckfilm. Jag minns att min familj skulle göra ett be-
sök hos familjen Nyman en sommarkväll i början på 1970-talet. Nymans 
bodde i föreningsgården och jag kilade före. Ett tiotal meter från garaget 
där monstren förvarades slogs plötsligt brandsirenen på. En panikartad 
reträtt hemåt utan mörka, våta fläckar på byxorna var ett faktum.

Ett annat minne som stannat kvar från 1970-talet är de öppna alarmen, 
speciellt dagtid. Den allmänna brandsirenen förstärkt med sirenerna från 
de två brandbilarna bildade ett mäktigt kall på sina brandkårister i flera 
minuter, oförglömligt.                                                                                                      

I början av år 1977 var det så dags att ingå äktenskap med Österby FBK, 
ett livslångt förhållande, skulle det visa sig. En juniorperiod full med läger, 
tävlingar och en strävan att delta i alla torsdagsövningar för att sedan få 
den glänsande intressepokalen vid kårens julfest.

Efterforskningar i kårens historia visar att det förekommer intensiva verk-
samhetsperioder. En sådan period inföll bland annat åren 1984–1986. 
En splitterny släckningsbil anlände, branddepån byggdes på talkokrafter, 
nya klareringsmetoder för släckningsenheten skulle införas och i mitten 
av detta hade kåren ett halvdussin motiverade ungdomar i åldern 15-17 
år redo att utbildas för framtiden. Kåren utnyttjade situationen till fullo. 
Personligen kan jag än idag känna tacksamhet för de lördagsövningar som 
kåren startade.                                     

Det är under denna period jag är med om mitt första alarmuppdrag, den 
tragiska trafikolyckan i Horsbäck – sannerligen ett minne för livet.
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Följer en lång period i kåren historia där det känns som om man skördar 
frukten efter det digra arbete man utfört tidigare. Kåren visar upp sig från 
sin allra bästa sida både vid alarmuppdrag och på tävlingsarenan. Arbets-
viljan, effektiviteten, det praktiska kunnandet, kamratskapet och humorn 
fascinerar.

Ja humorn, den har nog lyst med sin frånvaro ibland. Jag minns kvällen 
då jag återlämnade min släckningshalare inklusive tillbehör till dåvarande 
kårchef och tog ett sista farväl, trodde jag. Hälsan hade ju svikit mig. Ödet 
visade sig dock från den bättre sidan. Några verkliga vänner från kåren 
höll ständig kontakt och alla minnen som brandkåren gett mig höll mig 
flytande i svåra stunder. När sedan kårledningen i början av år 2018 kon-
taktade mig angående en viss 100 års historik såg jag en vettig chans att 
återvända till kåren.

Min syn på den frivilliga brandkåren har nog förändrats under årens lopp, 
kanske detta beror på egna begränsningar och stigande ålder. Borta är 
den inre glöden för alarmuppdragen och ett måste att vara lika bra som 
alla andra. En känsla för kårens historia, dess traditioner, berättelser och 
händelser växer sig allt starkare. Intresset att bevara dessa för kommande 
generationer finns också där.

Efter dessa reflektioner återstår det bara för min del att helhjärtat framföra 
de bästa gratulationerna till jubilaren för de 100 år som gått och samtidigt 
önska lycka till inför det som förestår.

Österby, hösten 2019
Nicke Wikström
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ORDFÖRANDE 1920–2020

Det så kallade Österbykompaniet som fått sin början vid mötet 14 juli 
1920 leddes resten av år 1920 av boställsarrendatorn vid Sköldargård rust-
håll Rainer Roos. Sin första styrelse fick kompaniet redan år 1921.

Roos Rainer 1921-1926

Lindberg Oskar 1927-1928, 1930-1934

Bäckström Einar 1929, 1935-1947

Johansson Oskar 1948-1954

Holmberg Erik 1955-1958, 1960, 1963

Danielsson Åke 1959

Wendelin Vilhelm 1961-1962

Forsström Harald 1964-1967, 1978-1982

Danielsson Lars 1968-1977

Mannström Elof 1983-1991

Österlund Rabbe 1992-1993

Mannström Berndt 1994-1997

Molander Bo 1998

Wikström Lars 1999-2000

Lindqvist John 2001-2008

Hindersson Marcus 2009-2017

Johansson Kim 2018-
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ÖSTERBY FBK:S KÅRBEFÄL 1990–2019

 

1990
Tage Danielsson, Tage Ekberg, Berndt Mannström

1991
Tage Danielsson, Tage Ekberg, Berndt Mannström

1992
Tage Danielsson, Tage Ekberg, Berndt Mannström
Risto Lehtinen, Rabbe Österlund, Fredrik Rehn, Peter Mannström,  
Henry Gröning

1993
Tage Danielsson, Tage Ekberg, Berndt Mannström
Risto Lehtinen, Rabbe Österlund, Fredrik Rehn, Peter Mannström, 
Henry Gröning

1994
Tage Danielsson, Tage Ekberg, Peter Mannström, Berndt Mannström, 
Rabbe Österlund, Fredrik Rehn, Henry Gröning

1995
Tage Danielsson, Peter Mannström, Rabbe Österlund, Berndt Mannström
Tage Ekberg, Fredrik Rehn, Henry Gröning, Bo Molander

1996
Tage Danielsson, Peter Mannström, Rabbe Österlund, Berndt Mannström
Fredrik Rehn, Henry Gröning

1997
Tage Danielsson, Peter Mannström, Rabbe Österlund, Berndt Mannström
Fredrik Rehn, Henry Gröning

1998
Tage Danielsson, Peter Mannström, Berndt Mannström
Fredrik Rehn, Jan Åberg

1999
Tage Danielsson, Peter Mannström, Berndt Mannström
Fredrik Rehn, Jan Åberg

2000
Tage Danielsson, Peter Mannström, Berndt Mannström
Fredrik Rehn, Jan Åberg

Kårchef, I-vicekårchef, II-vicekårchef 
Enhetschefer
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2001
Peter Mannström, Tage Danielsson, Berndt Mannström
Fredrik Rehn, Jimmy Karjalainen

2002
Peter Mannström,Tage Danielsson, Berndt Mannström
Fredrik Rehn, Jimmy Karjalainen

2003  
Peter Mannström, Tage Danielsson, Berndt Mannström
Fredrik Rehn, Jimmy Karjalainen

2004
Peter Mannström, Berndt Mannström, Tage Danielsson
Fredrik Rehn, Jimmy Karjalainen

2005
Peter Mannström, Berndt Mannström, Jimmy Karjalainen
Tage Danielsson, Fredrik Rehn, Ken Johansson

2006
Peter Mannström, Berndt Mannström, Jimmy Karjalainen
Tage Danielsson, Fredrik Rehn, Ken Johansson

2007
Peter Mannström, Berndt Mannström, Jimmy Karjalainen
Tage Danielsson, Fredrik Rehn, Ken Johansson

2008
Peter Mannström, Berndt Mannström, Jimmy Karjalainen
Tage Danielsson, Fredrik Rehn, Ken Johansson, Joachim Rosenlöf

2009
Peter Mannström, Jimmy Karjalainen, Ken Johansson
Berndt Mannström, Tage Danielsson, Fredrik Rehn, Joachim Rosenlöf

2010  
Peter Mannström, Jimmy Karjalainen, Ken Johansson
Berndt Mannström, Tage Danielsson, Fredrik Rehn, Joachim Rosenlöf, 
Dick Melander

2011 
Peter Mannström, Jimmy Karjalainen, Ken Johansson
Berndt Mannström, Tage Danielsson, Fredrik Rehn, Joachim Rosenlöf, 
Dick Melander

2012
Peter Mannström, Jimmy Karjalainen, Ken Johansson
Berndt Mannström, Tage Danielsson, Fredrik Rehn, Dick Melander

Kårchef, I-vicekårchef, II-vicekårchef 
Enhetschefer
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2013
Peter Mannström, Jimmy Karjalainen, Ken Johansson
Berndt Mannström, Tage Danielsson, Fredrik Rehn, Dick Melander, 
Greger Danielsson

2014  
Peter Mannström, Jimmy Karjalainen, Ken Johansson
Berndt Mannström, Tage Danielsson, Fredrik Rehn, Dick Melander, 
Greger Danielsson

2015  
Jimmy Karjalainen, Dick Melander, Ken Johansson
Peter Mannström, Berndt Mannström, Tage Danielsson, Fredrik Rehn, 
Greger Danielsson, Joakim Grönroos

2016  
Jimmy Karjalainen, Dick Melander, Ken Johansson
Peter Mannström, Berndt Mannström, Tage Danielsson, Fredrik Rehn, 
Greger Danielsson, Joakim Grönroos

2017  
Jimmy Karjalainen, Dick Melander, Ken Johansson
Peter Mannström, Berndt Mannström, Tage Danielsson, Fredrik Rehn, 
Greger Danielsson, Joakim Grönroos

2018  
Jimmy Karjalainen, Dick Melander, Ken Johansson
Peter Mannström, Berndt Mannström, Tage Danielsson, Fredrik Rehn, 
Greger Danielsson, Joakim Grönroos

2019 
Jimmy Karjalainen, Dick Melander, Ken Johansson
Peter Mannström, Berndt Mannström, Tage Danielsson, Fredrik Rehn, 
Greger Danielsson, Joakim Grönroos

Kårchef, I-vicekårchef, II-vicekårchef 
Enhetschefer
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ÖSTERBY FBK:s 
STYRELSESAMMANSÄTTNINGAR  1990–2019

Ordförande, Viceordförande, Sekreterare, Ledamöter, (Suppleant)

1990
Elof Mannström, Hans Vaarimo, Lars Wikström, Risto Lehtinen,  
Bo Molander, (Tage Ekberg, Tage Hällsten)

1991
Elof Mannström, Hans Vaarimo, Lars Wikström, Risto Lehtinen, Bo 
Molander, (Tage Hällsten, Fredrik Rehn)

1992
Rabbe Österlund, Hans Vaarimo, Fredrik Rehn, Bo Molander, Kenneth 
Forsström, (Lars Wikström, Tom Augustsson)
 
1993
Rabbe Österlund, Elof Mannström, Henry Gröning, Niklas Wikström, 
Hans Lindblad, (Kenneth Forsström, Fredrik Rehn)

1994
Berndt Mannström, Bo Molander, Henry Gröning, Rabbe Österlund, 
Hans Lindblad, Elof Mannström, (Kenneth Forsström)

1995
Berndt Mannström, Bo Molander, Henry Gröning, Rabbe Österlund, 
Hans Lindblad, Niklas Wikström, (Mikael Sandberg)

1996
Berndt Mannström, Bo Molander, Henry Gröning, Rabbe Österlund, 
Hans Lindblad, Niklas Wikström, (Mikael Sandberg)

1997
Berndt Mannström, Bo Molander, Henry Gröning, Rabbe Österlund, 
Niklas Wikström, Erika Weckström, ( Jan Åberg, Roger Gabrielsson)

1998
Bo Molander, Lars Wikström, Bengt Nordström (utom styrelsen),  
Niklas Wikström, Erika Weckström, Jan Åberg, Roger Gabrielsson, 
(Mikael Sandberg)

1999
Lars Wikström, Bengt Nordström, Erika Weckström, Niklas Wikström, 
Jan Åberg, Roger Gabrielsson, (Hans Lindblad)
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2000
Lars Wikström, Bengt Nordström, Erika Weckström, Niklas Wikström, 
Jan Åberg, Roger Gabrielsson, (Hans Lindblad)
 
2001
John Lindqvist, Bengt Nordström, Roger Gabrielsson, Mikael Sandberg, 
Tage Danielsson, Hans Lindblad, (Kristian Råstedt)
 
2002
John Lindqvist, Bengt Nordström, Roger Gabrielsson, Mikael Sandberg, 
Tage Danielsson, Hans Lindblad, (Kristian Råstedt)
 
2003
John Lindqvist, Bengt Nordström, Roger Gabrielsson, Tage Danielsson, 
Mikael Sandberg, Torbjörn Forsström, (Kristian Råstedt)

2004
John Lindqvist, Tage Danielsson, Roger Gabrielsson, Mikael Sandberg, 
Torbjörn Forsström, Marcus Hindersson, (Kristian Råstedt )

2005
John Lindqvist, Tage Danielsson, Roger Gabrielsson, Mikael Sandberg, 
Torbjörn Forsström, Marcus Hindersson, (Kristian Råstedt)

2006
John Lindqvist, Tage Danielsson, Marcus Hindersson, Mikael Sandberg, 
Torbjörn Forsström, Kim Johansson, (Kristian Råstedt)

2007
John Lindqvist, Tage Danielsson, Marcus Hindersson, Mikael Sandberg, 
Torbjörn Forsström, Kim Johansson, (Kristian Råstedt)

2008
John Lindqvist, Tage Danielsson, Marcus Hindersson, Mikael Sandberg, 
Torbjörn Forsström, Kim Johansson, (Kristian Råstedt)

2009
Marcus Hindersson, Tage Danielsson, Dick Melander, Torbjörn  
Forsström, Kim Johansson, Roger Gabrielsson, (Kristian Råstedt)

Ordförande, Viceordförande, Sekreterare, Ledamöter, (Suppleant)
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2010
Marcus Hindersson, Tage Danielsson, Dick Melander, Torbjörn  
Forsström, Kim Johansson, Roger Gabrielsson, (Kristian Råstedt)

2011
Marcus Hindersson, Tage Danielsson, Dick Melander, Kim Johansson, 
Roger Gabrielsson, Bo Molander, (Kristian Råstedt)

2012
Marcus Hindersson, Tage Danielsson, Dick Melander, Kim Johansson, 
Roger Gabrielsson, Bo Molander, (Kristian Råstedt)

2013
Marcus Hindersson, Tage Danielsson, Dick Melander, Kim Johansson, 
Roger Gabrielsson, Bo Molander, (Kristian Råstedt)

2014
Marcus Hindersson, Tage Danielsson, Dick Melander, Kim  
Johansson, Roger Gabrielsson, Kristian Råstedt, (Greger Danielsson)

2015
Marcus Hindersson, Tage Danielsson, Dick Melander, Kim Johansson, 
Roger Gabrielsson, Kristian Råstedt, (Greger Danielsson)

2016
Marcus Hindersson, Roger Gabrielsson, Dick Melander, Kim Johansson, 
Kristian Råstedt, Tommy Bergman, (Greger Danielsson)

2017
Marcus Hindersson, Roger Gabrielsson, Dick Melander, Kim Johansson, 
Kristian Råstedt, Tommy Bergman, (Greger Danielsson)

2018
Kim Johansson, Roger Gabrielsson, Dick Melander, Kristian Råstedt, 
Tommy Bergman, Joakim Grönroos, (Greger Danielsson)

2019
Kim Johansson, Roger Gabrielsson, Dick Melander, Kristian Råstedt, 
Tommy Bergman, Joakim Grönroos, (Greger Danielsson)

 
Såsom kassör verkade Risto Lehtinen under åren 1990–2015.

Därefter överfördes kassörsarbetet till en bokföringsbyrå. 

Ordförande, Viceordförande, Sekreterare, Ledamöter, (Suppleant)
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UNGDOMSAVDELNINGENS CHEFER  
1920–2020

Ur Österbykompaniets medlemsmatrikel från perioden 1920-1938 fram-
går att ingen ledd ungdomsverksamhet har idkats. Krigsåren 1939-1940 
har även de krävt en annan form av verksamhet. Den första noteringen 
beträffande ledd ungdomsverksamhet hittar man i protokollet fört vid 
vårmötet 1941 där man väljer chef för gosskompaniet. Dessvärre har in-
formation för åren 1942-1949 inte hittats.

 

Pettersson Rafael 1941

Holmberg Erik 1950-1951

Österberg Per 1952-1962

Sundqvist Guy 1963

Westerlund Lars 1964

Wikström Peter 1965-1968, 1970

Danielsson Tage 1969, 1971, 1987*

Lehtinen Risto 1972-1973

Ekström Sten-Erik 1974-1976

Nyman Hans 1977, 1981-1982

Ekberg Tage 1978-1980, 1984-1987

Mannström Berndt 1983, 1988-1990*

Gröning Henry 1987

Molander Bo 1988-1994, 1996-1997, 2000-2002, 2005-2008,  
 2016, 1985-1986*

Ekström Lotta 1995

Gabrielsson Roger 1998-1999

Johansson Kim 2003-2004

Mannström Bettina 2009-2015, 2017-2019

Pihlström Tage 2020-

* ansvarig ledare för ungdomar 16-18 år
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DAMAVDELNINGENS ORDFÖRANDE  
1948–2020

Det råder ingen tvekan om att det redan under tiden för Österbykom-
paniet fanns ett kvinnligt stöd samt strukturell hjälpsamhet gentemot de 
manliga brandkåristerna. I kårens bevarade dokument kan man läsa att 
det tiden runt kårens självständighetsbeslut, det vill säga år 1938 fanns 
tankar på en kvinnlig stödavdelning för brandkåren. Vid kårens höstmöte 
i oktober 1948 kunde slutligen kårens styrelse meddela att man bildat en 
damavdelning vilket mottogs med tacksamhet.

Gustavsson Hjördis 1948-1949

Kuoppala Inga 1950

Andström Elsa 1951,1956

Holmberg Göta 1952-1953, 1958-1964, 1969-1970

Österberg Sylvia 1954-1955, 1957

Fredriksson Aili 1965

Björklöf Ida 1966-1967

Mannström Ingegerd 1968

Danielsson Carita 1971-1977, 1982-1983

Mannström Lilli 1978-1981, 1984-1988

Mannström Rut 1989-1996

Fagerström Inga-Britt 1997-2018

Rönnberg Monica 2019-
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ÖSTERBY FBK:S HEDERSMEDALJ

Kårens hedersmedalj delades ut första gången år 2005. Medaljens förlä-
ningsbeslut görs av kårens ledning och finns i guld, silver och brons. Den 
stans som hedersmedaljen baserar sig på köpte kåren av guldsmed Börje 
Linderman i Ekenäs för 680 mk år 2000.

   

ÖSTERBY FBK:S HEDERSMEDALJ I BRONS  
FÖR 40 ÅR TROGEN TJÄNST

Danielsson Tage nr 1 2005 
Lindblad Hans nr 2 2005 
Mannström Elof nr 3 2005 
Mannström Eugen nr 4 2005 
Forsström Svea nr 5 2005 
Mannström Lilli nr 6 2005 
Mannström Rut nr 7 2005 
Lehtinen Risto nr 8 2010 
Molander Bo nr 9 2010 
Mannström Berndt nr 10 2015 
Åberg Jan nr 11 2015

ÖSTERBY FBK:S HEDERSMEDALJ I SILVER 
FÖR 50 ÅR TROGEN TJÄNST

Danielsson Lars nr 1 2005 
Forsström Harald nr 2 2005 
Lindblad Lars nr 3 2005 
Danielsson Tage nr 4 2015 
Lindblad Hans nr 5 2015 
Mannström Elof nr 6 2015 
Mannström Eugen nr 7 2015 
Mannström Lilli nr 8 2015 
Mannström Rut nr 9 2015

ÖSTERBY FBK:S HEDERSMEDALJ I GULD 
FÖR 55 ÅR TROGEN TJÄNST

Björklöf Helge nr 1 2005 
Danielsson Lars nr 2 2010 
Lindblad Lars nr 3 2010
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HEDERSMEDLEMMAR

HEDERSKÅRCHEF

Holmberg Erik 1982
Mannström Eugen 1990

HEDERSORDFÖRANDE

Danielsson Lars 1990
Forsström Harald 1987
Mannström Elof 2000

HEDERSMEDLEMMAR

Bäckström Einar 1948
Björklöf Helge 1987
Björklöf Ida 1992
Danielsson Åke 1962
Danielsson Tage 2019
Hällsten Tage 2015
Finnberg John 1948
Lindblad Hans 2010
Lindblad Lars 2005
Mannström Lilli 2015
Mannström Rut 2015
Schön Oskar 1948
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MEDLEMMAR 31.12.2019

Bergman Tommy Karjalainen Jimmy Pihlström Tage
Danielsson Greger Laine Robin Raitis Martin
Danielsson Tage Lehtinen Risto Rehn Fredrik    
Fagerström Ian Lindblad Hans Rehn Patrik
Fagerström Inga-Britt Lindqvist John Rosenlöf Joachim
Forsström Berit Mannström Berndt Råstedt Kristian
Forsström Patrik Mannström Bettina Rönnberg Monica
Forsström Torbjörn Mannström Elof Sandberg Mikael
Funck Lennart Mannström Lilli Sarin Tomas
Gabrielsson Roger Mannström Peter Wendelin Vilhelm
Grönroos Joakim Mannström Robin Westerlund John                                                           
Hindersson Marcus Mannström Rut Wigren Magnus
Holmberg Jonas Mannström Ulrica Wikström Magnus
Hynynen Vappu Melander Dick Wikström Niklas
Hällsten Tage Molander Bo Åberg Jan
Johansson Ken Molander Kim Åberg Magnus
Johansson Kim
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