Ystads FBC
Stödförening

Hur blir man
medlem?
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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.
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Ystad-Tryck AB, 0411-786 50
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Ystads FBC stödförening
Box 219
271 25 Ystad
ystads.fbc@telia.com
www.ystadsfbc.se
BG 856-6440
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Så här kontaktar
Du oss!
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Det kostar 100:- per år att vara medlem. Vill du
ha Ystads FBC’s medlemstidning FBC:aren, utkommer 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 hållet drivs av ideella krafter från dess medlemmar.
Stödföreningen skall ekonomiskt försöka hjälpa
till för att göra detta arbete lite lättare.

Muséet

Åk veteranbrandbil

Missa inte Ystads FBC’s fina brandkårsmuseum på
Bäckahästgränd i centrala Ystad. Här har FBC samlat brandsläckningsmaterial från gamla tider, allt
från svabbar till radioapparater och brandsprutor.
Museet är öppet torsdagar och lördagar under sommarmånaderna och det är GRATIS inträde.
Läs mer på www.ystadsfbc.se

På sommaren visar vi vårt fina Ystad med en åktur på vår öppna veteranbrandbil. Här får ni höra
historier om Ystad (en del sanna och en del som
inte är riktigt lika sanna) och se några av de fina
byggnaderna i centrala Ystad. Det är en tur som
är rolig för både stora och små. Turerna utgår på
eftermiddagarna från Stortorget i Ystad med början
strax efter midsommar.
Läs mer på www.ystadsfbc.se

Man kan också åka en tur i ”Wallanders fotspår”.
Även här guidas ni i en öppen veteranbrandbil. Vi
tar er till olika platser i Ystad som förekommer i
böcker och filmer om Ystadspolisen Kurt Wallander. Turerna utgår från Stortorget i Ystad på kvällstid med början strax efter midsommar. Turerna bokas på Ystads turistbyrå.
Läs mer på www.ystadsfbc.se

FBC och
Beredskapsgruppen
Vi har ett gäng killar som aktivt jobbar med vår
Räddningstjänst. Två man har alltid jouren och
detta har de dygnet runt alla dagar på året. De
kallas ut för att assistera den ordinarie Räddningstjänsten vid tex bränder, vattenskador eller
rökskador.
De får all sin utbildning av Räddningstjänsten.

