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Chefen för 
Ystads Frivillige 
Bergnings-Corps 
har ordet

www.ystadsfbc.se
Där ni hittar det mesta!

 Närvaro meddelas enligt paragraf 12 i reglementet, till avdelningschefen.
I avd. Lars Jeppsson 0411-55 12 71    II avd. Magnus Lloyd 0706-614 217

III avd. Ponthus Ruda  0708-444 417      IV avd. Roland Nilsson 0708-675 913
V avd. Eva Milberg 0707-552 384

www.ystadsfbc.se
Där ni hittar det mesta!

Kommande möten
Måndag 1 augusti: Förövning inför 177-årsdagen, 

 19.00 brandkårshemmet

Lördag 6 augusti: FBC:s 177-årsdag, sprutmönstring, 
enligt senare order, se F.B.C. hemsida. 

GLÖM INTE ATT ANMÄLA ER TILL ER AVDELNINGSCHEF.

Ystads Frivillige Bergnings-Corps

Grundades: 1839
Antal avd. 5
Medlemmar: ca. 270 st
Chef Peter Lundh
Sekond Paul Persson
Sekreterare Björn Stjärnfäldt
Kassör Magnus Lindén

Medlemstidningen F.B.C.aren
Ansvarig utgivare: Peter Lundh
Redaktörer: Magnus Lindén,  
 Hans Lange
Annonsförsäljare: Magnus Lindén
Omslagsbild:  Hans Lange

Fakta om F.B.C.

Sommar har äntligen kommit till Ystad 
även om det kändes som om sommaren 
kom redan i Maj. Men man brukar ju 
säga sköna Maj välkommen och med det 
menar vi även turisterna, som börjat 
besöka Ystad och brandbilarna, som bör-
jat rulla med Stadsrundturer och 
Wallanderturer. Trots att vi brukar smyg-
starta med beställningsturer, som en del 
förskolor och företag beställt, så har 
bilarna varit redo i garaget. 

Under våren har vi deltagit i veteran-
brandbilsrallyt uppe i Trollhättan där vi 
var 9 medlemmar och vår globetrotter-
brandbil (sjöbobilen) fick även den följa 
med.

Brandhistoriska Sällskapet firade 25 år 
och Trollhättan stad 100 år och då ska ju 
självklart en 177 årig kår vara med på 
detta i ett underbart väder. 

Samtidigt som rallyt gick av stapeln i 
Trollhättan, så hade vi tävlingen om 
Malmö Frivillige Brandkårs vandrings-
pris här i Ystad, där sekonden höll i täv-
lingsmomenten. Vinnaren av denna täv-
ling kommer att presenteras på sprut-
mönstringen. Slaget om F.B.C., Ardins 
Vandringspris har även det gått av sta-
peln med ytterligare en inskrift i priset av 
II avdelningen, som även tog hem priset 

för gott, så nu får vi prata snällt med 
Bosse Ardin om att behovet av ett nytt 
pris inför nästa år är påtagligt om täv-
lingen ska fortsätta. Det hade även varit 
önskvärt att avdelningarna lyckas enga-
gera alla sina kamrater att ställa upp med 
så att varje avdelning har ett lag. 

Nationaldagsfirandet blev en lyckad 
tillställning för kommittén som planerat 
detta med affärer som höll öppet och 
många aktiviteter på stadens torg och 
“ystergatan” däremellan. Vädret var ju 
oxå från sin bästa sida vilket gjorde att 
många Ystabor tog sig ner på stan för att 
fira nationaldagen. Frivilligan ställde upp 
med 67 personer totalt och inte att för-
glömma, de som gjorde det möjligt med 
dukning, tält och mackan inne på “vår 
gård” efteråt. 

När ni läser detta är faktiskt kontraktet 
påskrivet om att vi till sist lyckades 
komma överens med Ystadbostäder om 
denna möjlighet att köpa vårt brandkårs-
hem, som varit vår fasta punkt sedan 
1942. Nu återstår det bara att rusta upp 
huset efter alla konstens regler och få det 
till en pärla precis som F.B.C. är.

Garageflytten blev hastigt inställd 
eftersom vi fick reda på att vi kunde 
stanna där vi är ett tag till, vilket gör att 

vi får litet lugn och ro och kan fokusera 
på hemmet under tiden. Min förhopp-
ning och ambition är att vi tillsammans 
med Ystad kommun kommer att finna en 
lösning som kommer att gynna både 
F.B.C. och Ystad som stad. 

Vår sprutmönstring där vi firar vår 
177-årsdag, infaller lördagen den 6 augus-
ti och som tidigare år kommer brandbilen 
att rulla 2 veckor efter mönstringen. 
Deltagarlistorna är ganska vältecknade 
men det finns säkert en eller två luckor 
som vi kan hjälpas åt att fylla. Låt vårt 
ledord vara: 

Vad kan jag göra för F.B.C.! För 
“Samhällets blickar kommer att följa oss. 
Samhällets tacksamhet bliwfe vår belö-
ning” 

Ett stort tack till alla som på något sätt 
bidragit till frivilligans fortlevnad, med-
lemmar som stödmedlemmar, ni är guld 
värda. Till sist vill jag önska alla medlem-
mar och era nära och kära en riktig bra 
sommar med trevliga dagar och kvällar 
på stranden och trädgården i goda vän-
ner lag. 

Peter Lundh, Corpschef
"Samhällets blickar kommer att följa oss.

Samhällets tacksamhet blifwe vår belöning."
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Ystads Frivillige Bergnings-Corps har 
äntligen satt ned foten i Brandkårshemmet

En av Ystads anrika föreningar, 
Ystads Frivillige Bergnings-Corps, 
har nu efter 74 år fått sin logiska 
rätt att äga sin egen bostad. Hugo 
Schultz, som den gentleman han 
var, skulle med säkerhet lyft på 
hatten och bugat sig. 

Han var ju chefen vid invignings-
festligheterna av Ystads Frivilliga 
Brandkårs (Den hette så, då.) nya 
brandkårshem söndagen den 27 sep-
tember 1942, en stor dag. Parad för 
fanan och Korum inleddes med ”Din 
klara sol går åter upp”, och 
”Hedersprosten” Hjalmar Evander i 
högform avslutade med orden: 

”...att hänförelsens eld aldrig måtte 
sluta i Ystads Frivilliga brandkår.” 

Förvaltaren Ola Nilsson överläm-
nade därefter med glädje lokalerna 
till kåren och förklarade dem däref-
ter för invigda. 

Men det skulle alltså ta 74 år 
innan föreningen Ystads Frivillige 
Bergnings-Corps kunde kalla det 
gamla garveriet för sitt eget.

Vi får nu också hoppas att garage-
frågan inom kort får sin lösning för 
veteranfordonen behöver hela tiden 
sin skickliga omvårdnad för att orka 
med de en bra bit över 3000 besöka-
re som varje sommar vill uppleva 
medeltidsstaden Ystad på detta spe-
ciella sätt. Stadsrundturer- och 
Wallanderäventyr på en veteran-
brandbil. 

F.B.C. är faktiskt en av de stora 
publikdragarna till staden Ystad och 
föreningen behöver stabilitet för att 
prestera sitt bästa.

Ni medlemmar skall och bör känna 

er stolta över att få vara medlemmar 
i Corpsen. Det innebär något värde-
fullt att i detta stora kamratgäng få 
hjälpas åt att förfina och bevara 
något som Frivilligan är. Men det 
krävs deltagande av varje medlem 
och när vi nu har fått möjligheten att 
köpa vårt fina Brandkårshem så 
innebär det också ett ekonomiskt 
åtagande. 

Bilden ovanför är från mitten av 
1970-talet där chefen Hans 
Högasten hälsar Corpsen med 
musikkår på gården till 
Brandkårshemmet. Stiligt får man 
säga. Se på fotvinklarna!

F.B.C. har i år fått ny chef och 
sekond, Peter Lundh och Paul 
Persson vars ambitioner är att bära  
föreningens renommé stolt och rak-
ryggat. De gamla historien- och tra-
ditionerna skall bevaras med var-
samhand. Deras mål är att upp-
muntra alla er medlemmar att arbe-
ta mot detta gemensamma mål.  

FBC : a r en
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Sveriges Nationaldag 2016
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Sveriges Nationaldag välkomnade i år 
med ett mycket vackert väder. Rörelse 
på stadens gator och Ystads Frivillige 
Bergnings-Corps röda brandbil körde i 
skytteltrafik välbesatt hela eftermiddagen 
och chauffören Kent Andersson trivdes 
som en prins i den strålande solen. 

F.B.C. anträdde marschen punktligt 
från Österportstorg och Stora Östergatan 
kantades av vinkande, glada och ropande 
ystadsbor. I spetsen hölls takten av 

F.B.C./Hemvärnets musikkår. 
Corpsen gjorde stilig inmarsch på Stor-

torget och efter dem kom många förenin-
gar och ställde upp framför scenen. Runt 
torget applåderade en stor publik. 

Så långt var det tjusigt och pampigt.
Kent Mårtensson höll ett intressant 

tal. Musikkåren hade gjort halt på torgets 
norra sida, någonstans vid sidan av 
Riddarhuset, jag kunde inte se dem där 
vi var gjort halt. Föreningarna bildade 

en ryggmur som till stora delar skymde 
scenen för publiken som befann sig på 
den nedre delen av torget, mot Öster-
gatan. Tyvärr lämnade många av dem 
med kommentarer som, "Man ser ju 
ingenting av det som händer på scenen!"

Synd!
Efter väl förrättat värv marscherade 

Corpsen till en glad och gemytlig eftersits 
med "sillamacka" på gården till Brand-
kårhemmet. 

5

Ystadsborna hälsade Ystads Frivillige Bergnings-Corps på Stora Östergatan. 
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EUROMASTER
YSTAD 555 461 HJULINSTÄLLNING

Vårmönstringen, Ja det är våren, det är 
våren u.s.v.... De flesta var litet hesa så 
det var ingen som sjöng klockan nio på 
söndagsmorgonen. Men humöret var på 
topp ändå. Kanske skulle sekonden Paul 
Persson ha önskat sig större upplutning 

av medlemmar. Men det kastades och 
kopplades och sprangs hej vilt. Dessutom 
ingick en övning i att säkert sätt ihop två 
stegar och ta sig upp till andra våningen 
och fortfarande leva när man kom ned 
igen. 

I vårmönstringen ingår ju också en 
tävling om Malmö FBKs vandringspris. 
Priset till den som vunnit avslöjas och 
delas ut under sprutmönstringen. 

Rainer Kühmels gode vän Per Kris-
tiansson röstades in i Corpsen och alla 
närvarande hurrade kraftfullt för vår 
administrative sekond Björn "Stjärnan" 
Stjärnfäldt.

Hans Lange

En vårlig härlig Vårmönstring 2016

Per Kristiansson togs in i Corpsen. Välkommen!

Att ta sig upp för en stege är väl enkelt, säger de 
flesta, men att ta sig uppför en stege SÄKERT är en 
annan femma. Magnus Lloyd visar vägen.

Kasta ut slang är inte helt enkelt, men övning ger 
färdighet, tycker Sebastian Lloyd 

Det var Knut Jönsson som föreslog att bara sitta 
ned och njuta av den sköna vårsolen är att föredra 
och en del tyckte att idén var bra, men sen kom 
sekonden Paul...

-Varsågoda mina vänner, här kommer knepigheter i 
form av Malmö FBKs tävling. Någon vinner och får 
motta priset vid sprutmönstringen i höst.

...och farsan tar sig an den hysteriskt knepiga 
"Kyrkan". Från grovslang till smalslang.

Björn Stjärnan fick ett välbehövligt leve av oss kam-
rater då han fyllde en massa år.

Full fart framåt.
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Ardins Vandringspris utkämpat i 
vackert väder och lysande resultat.

Medlemmarna som kom blev 
litet av ystra fålar den här kvällen. 
Av någon förunderlig anledning är 
tävlingen upphetsande. Man får leka! 
Och att vinna är stort.

En av de ingående momenten är 
Jan Ulrikssons frågor om F.B.C. 
Corpsen historia är ju omfattande, 
men egentligen inte så svår utan det 
handlar om att läsa litet om den. På 
Brandkårshemmet finns mycket 
underlag.

II Avdelningen blev nummer ett för 
tredje året och tog hand om priset för 
gott! Fantastiskt att alla deltog med 
viljan att vinna och de andra lagen 
gratulerade vinnarna med kraftiga, 
nåja - "nästa gång tar vi dig, Magnus 
Lloyd!"

Snyggt jobbat Magnus och hela 
laget skall alla ha äran i denna 
prestation, sa sekonden Paul Persson.

Ni andra - Kämpa på, vi ses igen 
nästa år.

Hans Lange

Ardins Vandringspris 2016

Det strävsamma paret, Jan Ulriksson och Knut 
Jönsson. Som vanligt hade Jan knåpat ihop frågorna 
om Frivilligans historia.
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Första 

avdelningen 

på resa

till landet i 

väster

Ett glatt gäng drog iväg på en utflyckt. 
Resmålet skulle bli Helsingør med 
danskt Ø, så det så. Buss resan var 
avspänd över Øresundsbron och upp 
efter kusten. 

Det som sedan hände var shopping 
och strosande i den vackra staden. 
Undertecknad som älskar att fotogra-
fera knäppte allt vackert, konstigt 
eller fult. Den här tidningen skulle 
inte räcka på långa vägar att visa bil-
derna, men i höstrusk kan man kan-
ske ägna sig åt bildspel eller videofilm 
på Brandkårshemmet. Några av oss 
besökte kulturella mål, andra åt andra 
mål, exempelvis en svindyr rätt med 
stekt fläsk. Nåväl, rätten fanns på 
tivoliområdet Bakken.  När vi så små-
ningom vände näsan hemåt kändes 
det hela som en värdefull dag. Vi fick 
uppleva mycket, ett stort tack Lasse.

Rainer Kühmel

Familjeföretaget 

med tradition 

från 1930

Jakobsbergsgatan 57 (vid Kristianstadsrondellen),Ystad. 
Tel. 0411-659 50 • www.cnfargcenter.se

info@cnfargcenter.se

DIGITALT!

Södra Zinkgatan 5, 271 39 Ystad. 

Tel. 0411-786 50. info@ystadtryck.se

Broschyrer - Reklamblad - Almanackor -  Personaltidningar
Visitkort -  Kuvert - Brevpapper - Blanketter - Affischer
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FBC Bankgiro: 109-0893 - FBC Bankgiro: 109-0893 - FBC Bankgiro: 109-0893 - FBC Bankgiro: 109-0893

Hela Skånes 
sparbank

Nu är vi igång med vår nya bank. Och inte vilken 
bank som helst, utan en närvarande sparbank 
med engagerade medarbetare. Genom att förena 
det bästa från Sparbanken 1826, Färs & Frosta 
Sparbank samt delar av Sparbanken Öresund kan vi 
göra större nytta för människorna, näringslivet och 
samhället där du bor. 

Vi finns nära dig med smarta tjänster och kloka 
lösningar för allt som rör din privatekonomi och ditt 
företags affärer.

 Välkommen in och upptäck hela Skånes sparbank. 

sparbankenskane.se • 0771-12 20 00

En underbar afton med sommarkonsert
i Norra Promenaden.
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Finns det något härligare än glada barn 
och barn som förväntar sig något, ett 
spänningsmoment. Till exempel Ytte, 
Tytte Ymorina och Jean de Nero. 

Diamantens förskola från Malmö har 
återkommit många år. Kan det bero på 
att de får det de vill ha. I så fall skall vi i 
F.B.C. vara stolta och glada. 

Hans-Åke Nilsson var i högform och jag 
trodde ett tag att han och barnen skulle 
följa med trollen ner i underjorden
   Både Hasse Lundh och Tobbe Brundin 
tänkte samma sak. Glad färd med sång 
av barnen ut till Saltan för massäck och 
skratt och lek.

Välkommen igen Diamanten!                  
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familjerätt   företagsjuridik   tvister 
Hamngatan 12 A, Ystad   0411-186 80                                 www.milberg.se

AdvokAt LArs MiLberG Ab
www.lasservice.se
Regementsgatan 3
Tel. 0411-55 99 88

Att komma innanför dörrarna till 
Ystads fina teater gör att man känner sig 
en smula andäktig. Litet av en katedral-
känsla är lätt att få. På något sätt andas 
väggarna av berättelser. Här har stora 
artister presterat stora föreställningar. 
Kulturen trycker på. 

Därför tyckte vår Turistgruppsledare att 
vi som åker förbi huset fem gånger varje 
dag under sommartid borde få veta litet 
mer av husets historia. Kanske kan man 
ge litet mer till turisterna som vill veta 
vad Ystad är, så är det bra.

Thomas Lantz och Tomas Jönsson 
mötte oss och berättade mycket levande 

om huset som arkitekten Boisen ritade.
Kanske någon tycker att de ju sett någon 
pjäs eller konsert, men så medryckande 
och kärleksfullt våra 
värdar berättade 
om teaterns histo-
ria kan man inte 
få genom bara att 
vara åskådare. Att 
se det spännande 
gamla ridåverket i 
källaren blir mycket 
intressantare genom 
våra kunniga berät-
tare. En minnesvärd 

genomgång av Ystads fina teater. Tack för 
en mycket intressant upplevelse. 

F.B.C. genom Hans Lange

Intressant Guidning av teatern
söndagen den 12 juni.

Bakfickan var ett trivsamt rum för bland annat aktörernas eftersnack.

Turistgruppen på scenen.

Ridåverket under scenen.
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Hamngatan 9, Ystad Tel. 0411-127 00

BENGT RASMUSSON
Stora Östergatan 26, 271 34 Ystad

Telefon 0411 - 195 05

Fråga inte vad F.B.C. kan göra för Dig. 
Fråga istället vad Du kan göra för F.B.C.

Ut i det blå - 
in i det kära
hemmet.

Tack och lov rår vi människor ännu inte 
på moder väder. Vi är tvungna att att 
anpassa oss till henne. Andra avdelnin-
gen i Ystads Frivillige Bergnings-Corps 
nödgades alltså tisdagen den 14 juni att 
böja sig. Blåsten och regnet gjorde att 
vi fick stanna i vårt fina brandkårshem 

denna kväll. Regnet upphörde och Grill-
master Sebastian värmde grillen ute på 
gården. 

Det är så trevligt dessa sammankom-
ster när den kvinnliga fägringen lyser 
upp. Lämpliga anekdoter och mycket sk-
ratt klingar i den gamla ärevördiga bygg-

naden. Goda Grillspett severades och det 
blev en verkligt minnesvärd afton. Vi får 
särskilt tacka festkommittén för att det 
som vanligt ordnar det hela på bästa sätt.

Hans Lange
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Hur kommer du åt kalendern för 
Guider och Chaufförer och Torgbemanningen.

Gå in på www.ystadsfbc.se, får su se.

Vinslövs församling anlände till Stortorget klockan 
16.00. Två röda välstädade veteranbrandbilar stod 
uppställda. Turistbilen och Sjöbo. När turisten kört 
med första delen av gruppen, fick den andra vandra 
ned till Muséet där Jan Ulriksson väntade. 

Gruppen delades upp i två delar. Jan tog tog till orda 
om F.B.C.s historia medan hälften av dem fick göra en 
vandring i klosterträdgården och sedan skiftade vi. 
45 minuter senare for vi iväg med hela gruppen i 

Sjöbo bilen för en stadsrundtur. 
När alla var återkomna till Stortorget vandrade vi 

17.30 iväg till för en andakt i Sankta Mariakyrkan 
med samtliga från Vinslöv Församling. Efter andakten 
fick de som åkt med turistbilen också göra sitt muséi- 
och klosterträdgårdsbesök. Vinslövs Församling var ett 
gäng underbara människor som sade sig vara helnöjda 
med det de fått uppleva.

Rainer Kúhmel

Gå in på www.ystadsfbc.se Logga in med ditt lösenord. till Turistgruppen. Klicka på Kalender Turistgruppen (bemanning)

I övre vänstra hörnet finns fram och återpilar.
Klicka på dag/dagar då du vill veta eller boka din 
medhjälp. Kontakta - Roy - Rainer - Tobbe - eller
Hans-Åke.  

Du kan se hela säsongen och välja vilken dag eller 
dagar du vill hjälpa till.  

När du klickar på den taden som gäller personalen 
på brandbilen t ex. så kommer en lapp upp och du 
kan direkt se vilka som redan är bokade.  

Vinslövs Församling var en fin upplevelse, säger Rainer Kühmel. 
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På eftersidan

Ystads Frivillige Bergnings-Corps, är en 
historie- och traditionsbevarande före-ning. 
Föreningen arbetar för att bibehålla minnet 
av en heroisk insats som påbörjades 1839. 
Under 176 år har FBC hjälpt till med att 
bevara det gamla Ystad så som det ser ut 
idag. För att bli medlem i Corpsen, krävs 
inget annat än att vara intresserad av att 
hjälpa till med att bevara denna unika 
Corps (Kår).

Medlemsavgifter 
Ystads Frivillige Bergnings-Corps.
Medlemsavgifter: Aktiva: 275:- 
Avgifterna betalas in på 
FBC Bankgiro: 109-0893
 
SISTA INBETALNINGSDAG 
MEDLEMSAVGIFT: 31 MARS!
FBC ÅRSMöTE: ANDRA SöNDAGEN I 
MARS.

OBLIGATORISKA MöNSTRINGAR:
Söndag 1 veckan i maj: Vårmönstring m. 
Malmö FBK vandringspris. 
Måndag 3:e veckan i Maj: 
Ardins vandringspris
6 juni: Nationaldagen
Dag efter midsommar: Stadsrundturer och 
Wallanderturer startar.
Torsdag veckan efter midsommar: 
FBC Museum öppnar
Måndag första veckan i augusti: Förövning 
inför 177-årsdagen
Lördag första veckan i augusti: 
FBC årsdag med sprutmönstring
Söndag första veckan i oktober: 
Höstmönstring
Andra söndagen i mars: Corpsens årsmöte

övriga aktiviteter finner du under 
MEDDELANDEN TILL MEDLEMMAR 
eller under din avdelning på:

www.ystadsfbc.se

Stödföreningens BG: 856-6440 - Stödföreningens BG: 856-6440 - Stödföreningens BG: 856-6440

IT-studier på Studiefrämjandet!
Friska upp dina kunskaper i ämnet Facebook till hösten leder Peter Lundh

 kursen i Studiefrämjandets lokaler på Lilla Västergatan, 
Söndagar mellan 10.00-12.00. 

25 september 
9 oktober 

23 oktober 
6 november 

20 november 
4 december 
18 december

Det är mycket som behöver kommuniceras i Frivilligan och Facebook ett utmärkt 
medie. Man kan lägga in bilder/filmer och plus en mängd andra intressanta saker. 

Anmäl er till er mycket duktige chef och lärare Peter Lundh!

FBC Bankgiro: 109-0893
  

Mönstringar 2016 - 2017

Måndag  1 augusti     Förövning inför 177- årsdagen, kl 19.00 
   brandkårshemmet
Lördag  6 augusti     FBC:s 177-årsdag, sprutmönstring, 
Söndag  2 oktober    Höstmönstring kl. 09.00 Brandstationen
Söndag  12 mars       Corpsens årsmöte 2017

Övningar med frivillig närvaro:    
Sommarkonsert 16 juni - Marschkonsert - Höstkonsert - Julvesper 14 december

Värd
Onsdag 10 augusti        Standarföraren
Onsdag 12 oktober        I:e adjutanten
Tisdag 13 december      II:e adjutanten
Onsdag 8 februari        III:e adjutanten                                                               

Befälskårens sammanträden 2016
2:a onsdagen jämna månader

Guideträningen har varit bra. 
Det var en fin upplevelse och flera av dem som deltagit har anmält 
sig till sommarens äventyr. Det tar ju ett antal körningar innan 
det sitter, men så är det med allt. Det viktiga har varit att man 
personligen känner sig trygg i det man skall göra. 
Det viktiga är ju vad man förmedlar besökarna om vårt kära Ystad.                                                   

... och prinsen fick
sin efterlängtade 
prinsessa och de levde

Roland och 
Per förkovrar sig 

under ledning
av lärarna
Knut och 
Tobbe.

Fråga inte vad F.B.C. kan göra för Dig. 
Fråga istället vad Du kan göra för F.B.C.



FBC : a r en

F.B.C. befälskår, medlemmar och våra annonsörer 
vill gärna önska Er, våra gäster 

en riktigt härlig varm och skön sommar, 
som har kommit igen och med den...
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Ystads FBC

StödföreningHur blir man

medlem?

Det kostar 100:- per år att vara medlem. Vill du 

ha Ystads FBC’s medlemstidning FBC:aren, ut-

kommer 4 ggr per år, kostar det 200:- per år. Du 

är med ditt medlemskap med och stöttar Ystads 

FBC och dess verksamheter som helt och hål-

let drivs av ideella krafter från dess medlemmar. 

Stödföreningen skall ekonomiskt försöka hjälpa 

till för att göra detta arbete lite lättare.

Du blir medlem genom att sätta in pengarna på 

BG 856-6440. Glöm inte att skriva namn och 

adress. Du får gärna ange din e-postadress och 

telefonnummer.

Så här kontakt
ar

Du oss!

Ystads FBC stödförening

Box 219

271 25  Ystad

ystads.fbc@telia.com

www.ystadsfbc.se

BG 856-6440 Ystad-Tryck AB, 0411-786 50

Genom att bli medlem i F.B.C Stödförening hjälper du 
oss att bevara den gamla historien och traditionerna.
Ta del av foldern som finns där brandbilen startar från 
Stortorget. Foldern finns även på vårt museum på 
Bäckahästgränd.
Tack för att du hjälper oss! BG 856-6440

FBC Bankgiro: 109-0893


