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Fakta om F.B.C.

Först och främst vill jag tacka för ert 
förtroende att välja mig till Corpschef 
för Ystads Frivillige Bergnings-Corps 
och samtidigt tacka Lars för de år han 
suttit som chef. 

För mig är det en stor ära att få 
representera något som funnits i Ystad 
under så lång tid som 177 år och försö-
ka driva det framåt med en förhopp-
ning att Corpsen kommer att finnas 
kvar 177 år till. (Dock inte jag). 

Jag känner att det är en stor ära att 
visa upp något som är skandinaviens 
näst äldsta kår (tyvärr är Åbo några 
månader äldre) och om hur det var förr, 
där vårt museum visar detta. Så jag 
känner att det är viktigt att hålla på 
kårens historie- och traditionsbevaran-
de uppdrag.

 Ett viktigt beslut togs vid vårt 177:e 
årsmöte. Kårens medlemmar önskade 
köpa vårt Brandkårshem på Bäckahäst-
gränd. Ett beslut som ger oss möjlighet 
att jobba vidare och framför allt snygga 
till fasaden på Brandkårshemmet.

F.B.C. är en pärla i Ystad och skall så 

förbli. Dessutom känns det bra att vi 
har något eget att husera i.

Hur vi ska förvalta fastigheten i fram-
tiden är nu en fråga som vi skall jobba 
vidare med och att vi i kåren redan har 
personer som är villiga att vara delakti-
ga i detta känns betryggande.

 Garagefrågan är inte riktigt i hamn 
men det är vår förhoppning att även 
denna ska lösas under året, tyvärr så 
måste vi flytta ut från nuvarande gara-
ge p.g.a. att det måste grävas på gårds-
planen. Det nya temporära garaget pas-
sar oss som hand i handsken och det 
hade varit skönt att få stanna där för 
en lång framtid men som det ser ut nu 
får vi vara kvar t.om sista september. 
Men jag ser positivt framåt och tror att 
detta kommer att lösas under året då vi 
nu för goda diskussioner med kommu-
nen

Som vanligt har tekniska gruppen 
gjort ett strålande jobb med våra brand-
bilar som är klara att utföra sina upp-
drag under sommarmånaderna när 
Ystads turister kommer på besök. Ystad 

har ju kommit fram i rampljuset med 
bl.a Frans, som vann melodifestivalen 
och dessutom Fredrik som vann farmen 
och framför allt brandbilen på torget. 
Ystad är ju en helt underbar sommar-
stad.  F.B.C. kommer att delta i årets 
Veteran-brandbilsrally som i år går av 
stapeln i Trollhättan Kristi-
himmelfärdshelgen, en helg 2014 där vi 
själva stod som värd tillsammans med 
Räddnings-tjänsten syd och 
Försvarsutbildarna. Den gången fick vi 
väldigt goda vitsord och deltagarna 
sade att det var ett av de bästa rally 
som gått av stapeln under 25 år. Vi får 
kanske blodad tand och kanske kan 
annordna detta igen i framtiden.

 
Slutligen vill jag tacka alla som på 

något sätt gör att kåren kan leva vida-
re. Det är ni medlemmar och stödmed-
lemmar som gör detta, och utan er så 
hade inte F.B.C. funnits.

Peter Lundh Corpschef
"Samhällets blickar kommer att följa oss.

Samhällets tacksamhet blifwe vår belöning.”
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Peter Lundh ny chef vid F.B.C. 177 årsmöte

Ystads Frivillige Bergnings-Corps 
musikkår lät sina taktfasta toner 
fylla Surbrunnssalen som var fylld 
av förväntansfulla medlemmar, 
klockan 9 söndagsmorgonen den 
13 mars 2016.

Chefen Lars Lindsjö hälsade alla 
välkomna och förklarade därmed 
F.B.C.s 177 årsmöte för öppnat. 
Han nämnde därefter att det inte 
skulle bli något föredrag denna dag 
då det, som de flesta redan visste, 
fanns mycket viktiga saker att dis-
kutera.

Tyvärr inleds årsmöten ofta trist 
genom att behöva meddela att 
några av våra vänner och kamrater 
lämnat oss för alltid. 

Denna gång var det den oftast 
glade chauffören Ove Persson i 
andra II avdelningen. Ove gick 
med i Corpsen 1967 han blev 88 
år. Rolf Andersson i I avdelningen 
gick med i F.B.C. 1992. Rolf blev 
78 år och Nils Åke Hansson, vår 
omvårdare på Brandkårshemmet 

från I avdelningen som blev med-
lem 2012. Nils Åke blev 75 år. 

Lars uppmanade oss medlemmar 
att skänka dem och deras anhöriga 
en varm tanke under en tyst minut. 
Musikkåren avslutade med musik.

Efter denna vackra ceremoni tog 

chefen Lars Lindsjö ordet och med-
delade oss det tråkiga beslutet att 
han valt att avgå från chefsposten 
på grund av personliga orsaker. 

Till ny chef föreslog han sin 
sekond Peter Lundh att efterträda 
honom. Frågan lämnades till de 
närvarande medlemmarna som 
accepterade med ett kraftigt: JA! 

Detta innebar i sin tur att ett 
Sekondbyte var nödvändigt och det 
visade sig att AU redan ställt frå-
gan till Paul Persson om han 
kunde tänka sig att ta på sig den 
uppgiften.

Och det kunde han tänka sig.  
Därför skulle fjärde avdelningens 

chefspost bli vakant om ingen 
kände sig manad. Men nu är det så 
behändigt i F.B.C. att det finns 
medlemmar som gärna tar på sig 
viktiga uppgifter och i detta fall 
hade man frågat den glade Roland 
Nilsson, som nu blir ny chef för 4 
avdelningen. 

FBC : a r en
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Stefan Bergström, chefen för 
femte avdelningen har flyttat till 
Uppsala och medlemmarna i 
musikkåren, femte avdelningen, 
hade enhälligt valt Eva Milberg till 
sin nya chef. 

Nästa punkt på dagordningen 
var inröstning av nya medlemmar. 
Till fjärde avdelningen blev en ny 
kamrat vid namn Tomas Eriksson 
mycket riktigt godkänd. Till II av-
delningen röstades Roland Jönsson 
in.

Tyvärr var det nödvändigt denna 
gång att rösta ut en medlem som 
inte betalat sin årsavgift trots 
påminnelser. Det är mycket viktigt 
att de ekonomiska faktorerna i 
Corpsen sköts om föreningen skall 
fortleva. 

De följande punkterna var verk-
samhetsberättelsen och den ekono-
miska rapporten: Magnus Lindén 
meddelade med ett leende att 
F.B.C. gick med vinst förra året. 

Så revisorerna hade bara goda 
vistord, enligt Tore Ingemarsson 
och befälskåren beviljades därmed 
ansvarsfrihet.

De viktiga medlemsavgifterna 
föreslogs vara oförändrade under 
2017, alltså 275 kronor varav 75 
kronor till respektive avdelningar. 
Men si! - här vinkade Anders 
Liljeberg för en kommentar. Han 
menade att en höjning till 300 vore 
bättre med tanke på de kommande 
ekonomiska parametrarna, fastig-
het- och renoveringsarbeten, m.m. 

Det nickades både här och där 
och det hela slutade med handupp-
räckning. Förslaget gick igenom 
och därmed fastställdes årsavgiften 
till 300 kronor och 75 till avdel-
ningarna.

Chefen påpekade 
att alla uppgifter 
om när mönstring-
ar och sammanträ-
den inträffar finns 
i FBC-aren och på 
F.B.C.s nya hemsi-
da. Han påpekade 
också vitsen med 
denna information 
med orden: Det 
måste bli bättring i 
att kolla vad som 

händer och framför allt meddela 
till avdelningschefen om man tän-
ker delta. (Skall det inhandlas 
någon form av förtäring är det bra 
att veta hur många som kommer)

AU föreslog en förändring i 
F.B.C.s reglemente. I 3:e § skall 
den sista delen av meningen efter 
ordet compagnier strykas. Detta 
gör att även 5:e avdelningen kan 
vara med i beredskapsgruppen.

Så kom mötet fram till nu brän-
nande ämnet: Brandkårshemmet. 
F.B.C. hade mottagit förslag från 
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Ystads Frivillige Bergnings-Corps 
Brandkårshem under 73 år. 
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Ystadsbostäder om möjliheten att 
köpa fastihgheten till en kostnad av 
1,5 miljoner kronor. 
Surbrunnssalen tystnade.

Peter Lundh som varit en av dem 
som förhandlat med Ystadbostäder 
förklarade:  
Vi har 3 alternativ att välja mellan: 

Det första är: Att hyra hemmet 
som vi gör idag med en kostnad av 
125.000 kronor om året.

Det andra förslaget är: Att lämna 
övervåningen och behålla undervå-
ningen som museum med den 
nuvarande hyran av 30.000 kronor.

Det tredje alternativet är att köpa 
Brandkårshemmet och om vi ska 
köpa hemmet har AU kommit fram 
till att det behöver bildas en ekono-
misk förening. 

Det gjordes en paus för att man 
skulle få diskutera situationen för 
troligen upplever de flesta medlem-
marna i lokalen denna morgon att 
Brandkårshemmet alltid varit 
Corpsens hemvist. 

Det var ju 27 september 1942 
klockan 9.00 som Ystads Frivillige 
Bergnings-Corps mottog denna 
Giutzelkes gamla garveribyggnad 
från 1790-talet. Alltså idag 73 år 
sedan.

När medlemmarna återigen satt 
sig så "äskade Hasse Lundh ljud", 
som man sade förr i tiden: 

Hur har ni resonerat i styrelsen?

Lasse Lindsjö svarade: 
Vi har stött och blött ärendet i 

både AU och Befälskåren och vi 
har kommit fram till att ett köp är 
det bästa.

Paul Kristensson frågade: 
Finns det intresserade medlem-

mar som vill ingå i den ekonomiska 
Föreningen? 

Peter Lundh förklarade att skriva 
under papper m.m. blir ju inte 
aktuellt förrän till hösten, så den 
frågan får behandlas senare.

Vi måste ju också fatta beslut om 
vilka åtgärder som måste göras i 
Brandkårshemmet, frågor som 
behöver få litet tid att gå igenom. 
Det är ju en del detaljer och det 
som skall göras, måste också göras 
med varsam hand.

Tommy ?: Jag föreslår att vi 
köper. Man vet ju aldrig med kom-
munen. För vi får inte riskera att vi 
står där om kommunen helt plöts-
ligt kommer på att de behöver mar-
ken. Det får ju inte bli som med 
garaget. Vi måste tänka rätt och 
säkert om framtiden.

Och nu skulle medlemmarna 
fatta ett klokt beslut, i praktiken 
om F.B.C.s fortlevnad. 

Och frågan var nu:
Vilka är för alternativ 1, att beta-

la en hyra för 125.000 kronor per 
år? Svaret blev Nej.

Nästa alternativ, nummer 2 var 
att lämna övervåningen och ha 
muséet kvar i undervåningen: Även 
här blev det: Nej!!!

Det tredje alternativet fick ett 
rungande JA!!! 

Klubban PANG i bordet, som följ-
des av en lång applåd.

På Peter Lundhs fråga om befäls-
kåren och AU har mandat att ta 
hand om förhandlingarna. blev sva-
ret: JA!

Nästa punkt var Garaget.
F.B.C. måste lämna nuvarande 

garage före sista april. Ledsamt 
men det är inget vi kan ändra på.

Dock har vi fått möjlighet till ett 
tillfälligt garage ute i gamla Trelle-
borgs lokaler och det får vi ha till 
september. Tyvärr det är det bästa 
för nu, förklarade Peter.

Kommundirektören Jonas Rosen-
kvist tittar på ämnet och pratar ige-
nom det hela med inblandade i 
kommunens ledning. F.B.C. fick ett 
löfte om ett garage vid 175 års jubi-
léet med ett tillägg om att det skulle 
ordnas ett likvärdigt om vi inte fick 
vara kvar där. 

Hasse Lundh knackade i bordet 
och frågade: När ska vi börja flytta? 

Lasse Lindsjö svarade att vi kom-
mer att börja så snart Lions, som 
har förråd där, har lämnat lokalen.

Peter Lundh förklarade att det 
skulle kunna bli ett utomordentligt 
garage för våra klenoder.

Innan mötet avslutades pratade 
vår nye sekond litet om kommande 
övningar. Michael Bergman uppma-
nade medlemmarna att anteckna 
sig till muséet.

Listorna för till guider och chauf-
förer kommer senare, sade turist-
gruppens ledare Roy Franzén.

Mötet avslutades med ett sedvan-
ligt 3-faldigt leve för kåren och där-
efter klingade musikkåren ut i 

F.B.C.s marsch.
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EUROMASTER
YSTAD 555 461 HJULINSTÄLLNING

Paul "Palle" Persson
- F.B.C.s nya sekond.

Paul Persson har valts till posten 
som ny sekond i Ystads Frivillige 
Bergnings-Corps. Paul, allmänt kall-
lad "Palle" är en glad och positiv per-
son och en av F.B.C.s entusiaster som 
gick med i Corpsen 2004.

Jag frågar honom om han känner 
sig stolt. 

"Självklart, men jag blev nog litet 
tagen av stundens allvar. Jamen jag 
menar, först hörs om chefsbyte och 

se´n hör man sitt eget namn... "
Har du några planer på hur du ska 

använda den här positionen?
"Ja, alltså det blir väl att låta ett 

samarbete med Peter utvecklas på ett 
bra sätt. Det blir ju att fortsätta Lars 
och Peters arbete. Bland annat skulle 
jag vilja ge mönstringarna ett litet 
större allvar, det vill säga, litet mer 
brandmannamässigt.

Brandmannamässigt och allvar, 

men du är en ganska snäll person.
"Ibland kan jag tycka att jag är över-

social. Jag älskar att snacka och 
umgås med vänner, gärna många. Så 
därför kommer jag att vara med på 
det mesta som har med den sociala 
biten att göra. Jag vill fungera som en 
god samordnare mellan de olika 
delarna i Corpsen och försöka se till 
att alla mår bra."

Tack Palle.                     Hasse Lange
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Eva Milberg har varit med i V avdel-
ningen sedan 2014. V:e avdelningen 
är ju lika med F.B.C.s musikkår där 
även Hemvärnets Musikkår ingår.

Ystads Frivillige Bergnings-Corps 

har sedan den bildades 1839 varit 
mån om att ha en musikkår i spetsen, 
kanhända för att gubbarna skulle 
marschera någorlunda i takt, men 
också för att visa upp elegans. Men 

det var först 1948 som den femte 
avdelningen grundades med en 
musikkår bestående av 13 man. 
F.B.C. Musikkår består idag av 
omkring 40 musiker. Lycka till, Eva! 

Eva Milberg ny chef  
för femte avdelningen

Roland Nilsson ny chef, fjärde avdelningen

Roland sa till mig när jag ville ha litet 
underlag för texten: "Säg så här: "Ja, 
nu har vi blivit av med Palle, så nu 
kan vi köra hårt grabbar." 

 Men han lade till: "Jag är stolt över 

att bli vald till chef för avdelningen 
efter en klippa som "Paul Palle", jag 
vet dessutom att killarna kommer att 
ge "Järnet!" Se´n får vi se om vi kan 
lära ut lite grand om brandmanna-

skap till de andra avdelningarna. Det 
skall vara bra kommunikation i F.B.C.  

-Bara för det, vill jag be om din 
mail-adress:

rolandn353@gmail.com
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Första avdelningens årsmöte
Mötet börjar alltid med godkännan-
de av dagordningen från punkten: 
Mötets öppnande - till punkten 
Mötets avslutande! 

Det gick bra även denna gång 
också. Kassarapporten godkändes, 
och styrelsen blev omvald.

Närvarande chefen Lars Lindsjö 
och sekonden Peter Lundh berömde 
oss för att vi var många närvarande 
till mötet. 

Vi var glädjande 25 kamrater, 
som lovade att arbeta för F.B.C.s 
fortlevnad genom att bland annat 
rekrytera och godkänna nya med-

lemmar! Alla närvarande var helt 
överens om att första avdelningen 
skulle fortsätta att vara en mycket 
bra avdelning med många medlem-
mar!!

 
Chefen för 1:a avdelningen, Lars 

Jeppsson, tackade alla kamraterna, 
och särskilt Tore Ingemarsson för 
hans förträffliga arbete i adminstra-
tionen, och oss andra för arbetet 
med turister, som guider, biljetttorg-
säljare och chaufförer. 

Dick Lööf och Tommy Hulth är 
två av mina förebilder. Själv blev 

jag demokratiskt vald till chef för 
festkommittén. 

(Detta blir dyrt.)
Vårat tävlingsteam till Ardins 

vandringspris fick återigen vårt för-
troende pga att vi är vana att tävla 
om fjärdeplatsen. Kanske kommer vi 
att vinna en överraskende en titel? 

Våra Jannar, Siwert och Lasse 
bjöd på korv och bröd och dricka, 
kökspersonalen diskade. Tack! 

Vi från 1:avdelningen hälsar alla 
FBC-arens läsare. Vi ses kamrater...

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

Varför öppnar jag min lilla 
script med en bild från 
Julvespern i December 2015. 

Jo, jag kände när vi mar-
scherade hem från St.Maria 
Kyrkan en stark känsla i 
mitt hjärta, av att när vi rull-

lar ut våra fanor igen år 
2016, skall vi ha övervunnit 
våra mörka tankar detta år. 
Förändringar kommer det att 
bli men också stora chanser 
för vårat kära F.B.C.
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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

Gå in på F.B.C.s "nya" hemsida!

www.ystadsfbc.se
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I år började medlemmarna redan i januari 
undra när turistgruppens härliga ärtsopps-
träffar skulle börja. Gänget i turistgruppen 

vill ta tag i den nya säsongen med årets 
första delikatess, den gula njutningen, 
ärtsoppa med tillhörande gulglittrande 
varma punschen. Glada skratt hörs re-
dan i kapprummet. Det kändes litet av 
förväntan i vår fantastiska mötesplats, 
Brandkårshemmet övre våning. Stockarna 
från 1790-talet i taket ger mig en trygg-
hetskänsla. Diskussionerna rullar om den 
kommande säsongen som trots vissa mo-
tigheter ser ut att kunna rulla i invanda 
traditonella ljulspår - det vill säga - allt är 
som vanligt.

2016 års första ärtsoppa!

...och snart 
står den 
röda pärlan 
där igen!
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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

Ett mycket bra initiativ av Magnus Lloyd,  
Lasse Jeppsson, Ponthus Ruda och Paul 
Persson/Roland Nilsson. Det här var det 
första försöket och till nästa rekommen-
derar jag att fler medlemmar kommer. 
Denna gång var vi trettio, så nästa gång 
blir det sextio, eller hur?

Avdelningsöverskridande - Oj, ett så 
långt ord - men så långt bör det inte vara 
mellan avdelningarna i Ystads Frivillige 
Bergnings-Corps. Samarbete borde vara 
det bästa. 

Med tunga regnmoln på ingående 
samlades medlemmar från alla avdel-
ningarna på Räddningstjänstens övnings-
område tisdagen den 5 april. Men ändå 
var det faktiskt lagom ljummet i luften 
och de som möjligen tyckte att det var för 
kallt hade ju overall att värma sig i. Som 

åskådare vill jag tycka att två av ämnena 
i högsta grad var viktiga och intressanta: 
Rädda liv och säkerhet hemma. 

Rädda liv, eller minska skador, bestod 
denna gång av att släcka brand i kläder. 
Vem som helst kan förstå att brännska-
dorna kan bli direkt livshotande om en 
person springer om-
kring som en fackla.

Hur gör man? Det 
kan hända dig! 

Har man inte fått 
lära sig hur viktigt 
det är att i en sådan 
situation fatta rätt 
beslut, kan det bli 
riktigt obehagligt. 
Händelseförloppet 
är mycket snabbt. 

Därefter fick jag uppleva Ossian Edlunds 
mycket instruktiva genomgång av brand-
släckare. Har du brandsläckare hemma 
och kan du använda den? 

Denna kväll var en av de mest informa-
tiva jag skådat. Och den grillade korven 
var av yppersta kvalitet.

Samarbete! Detta var bra! 
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Hamngatan 9, Ystad Tel. 0411-127 00

BENGT RASMUSSON
Stora Östergatan 26, 271 34 Ystad

Telefon 0411 - 195 05

Som någon kanske noterat finns 
det fullt av liv utanför. Blommor, 
fåglar och människor med hundar 
som ägnar sig åt promenader - i 
bland annat Norra Promenaden. 
Kanske man måste säga att vär-
men inte har hjälpt till särskilt 
mycket, men å andra sidan skall 

man vara glad för det lilla. Jag 
har besökt Ytte, Tytte, Ymorina 
och Jean de Nero, som hälsar 
glatt till er alla. Jag har även pra-
tat med bockarna Bruce som 
meddelade att de kommer att 
bege sig uppåt Missunnahållet i 
helgen.

Vi ser fram emot en ny säsong. 
Omkring sju veckor fyllda av glädje. 

Bilarna står och småmorrar, eller 
- eller om ni vill -  spinner i gara-
get; vi får se vilket garage, för vi 
ska ju flytta igen, en så´n där dag 
då massor av medlemmar hjälps åt 
under glada tillrop. 

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

Sommaren är kort, men skön!
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Det inte Torsten visste var knappast värt att veta. 
Åtminstone inte när det rörde sig om veteranbilar. 

Ystads Frivillige Bergnings-Corps har mycket 
att tacka denne man för och vi kommer att sakna 
honom och hans enorma kunskap mycket.

Han älskade kamratskapet i Corpsen och hans 

glada leende lyste vid de flesta sammankomster.
Torsten var en mycket vänlig man och delade 

rikligt med sig av sina kunskaper, vilket gör att 
Frivilligan, genom hans välutbildade gesäller kan 
fortsätta att rulla på. 

Nu har Du gått till vila Torsten, vi saknar Dig!

"Styrsnäckan har pajat! Vart vänder man sig?" "Snacka med Torsten Boklund, han vet."
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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

Förkovrande studiebesök
för Guider och Chaufförer 

Frivilligans guidade turer med veteranbrandbil i vår vackra medeltidsstad Ystad är känt 
i hela skandinavien men även i stora delar av Europa tack vare våra spännande 
Wallanderturer på kvällarna. Vi berättar om staden och den gamla historien under den 
halvtimmeslånga turen och marknadsför kommisarie Kurt Wallanders spännade liv och 
leverne. F.B.C. är avgjort en av de stora turistpublikdragarna i vår stad.

Men verksamheten behöver vårdas och utvecklas. Nya guider och chaufförer behö-
ver hjälp och stöd för att ge mer. Kunskap är då det bästa, för om man skall berätta och 
locka människorna så är det bra om man kan mer själva. Därför vill vi försöka med ett 
antal studie- och informationsbesök till de platser vi berättar om. Det finns inget som 
överträffar en egen upplevelse när man skall berätta.

Så i början av juni månad kommer turistgruppen att göra studiebesök på flera av sta-
dens historiska begivenheter.  
        Hans Lange 

IT-studier på Studiefrämjandet?
För dem som skulle vilja friska upp sina kunskaper i ämnet Facebook har en chans till 

hösten. Peter Lundh, är lärare, liksom förra gången. Då det är mycket som behöver 
kommuniceras i Frivilligan och här är ju Facebook ett utmärkt medie. Man kan lägga in 

bilder filmer och en mängd andra intressanta användningsområden. För dem som är 
intresserade: Hör av er till er mycket duktige chef och lärare Peter Lundh!  

FBC Bankgiro: 109-0893
  

Mönstringar 2016 - 2017
Söndag  8 maj           Vårmönstring m. Malmö FBK vandringspris,  
       kl. 09.00 brandkårens övningsområde
Måndag  23 maj        Ardins vandringspris, kl. 19.00 
   brandkårens övningsområde
Fredag  6 juni          Svenska Flaggans dag
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 13 april             Chefen FBC
Onsdag 8 juni               Sekonden
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
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F.B.C. befälskår, medlemmar och våra annonsörer 
vill gärna sjunga 

Ja, det är våren, det är våren, 
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


