
Söker nya kollegor. Deltidsbrandmännen vid Donsö brandstation, Torbjörn Stenbock Elvhäger och Karl Almén Burman, 
visar Romano Muratovic lite utrustning. Räddningstjänsten söker deltidsbrandmän på Donsö. Bild: Robin Aron

Deltidsbrandmän söker nya kollegor på Donsö
Uppdraget är att rycka ut vid bränder, olyckor och andra räddningsuppdrag. Flera orter i Väs-
tra Götaland behöver rekrytera fl er deltidsbrandmän.
– Att bli brandman är en pojkdröm som jag vill förverkliga, säger Romano Muratovic.

Brandstationen på Donsö ligger vackert vid vatt-
net. Båtbränder och olyckor med båtar inblandade är 
inte heller ovanliga. I vår har de senaste tre larmen 
handlat om bränder i terrängen. Varje dygn har fyra 
deltidsbrandmän och ett befäl beredskap. Hela södra 
skärgården är deras uppdrag och när larmet går ska de 
kunna inställa sig inom fem minuter.
– Det klarar jag med hjälp av cykeln över bron från 
Styrsö, förklarar Karl Almén Burman, 32 år.
Han är en av de färska brandmännen på Donsö.
– Kamratskapen och gemenskapen är det bästa med 
jobbet, Vi har beredskap sju dygn i månaden och 
byter med varandra om det kör ihop sig, säger Karl 
Almén Burman.
Fler brandmän sökes
Johan Fors är chef för Storgöteborgs Rib, 
Räddningstjänst i beredskap. Den här kväl-
len har han åkt ut till Donsö för att möta och 
informera intresserade om hur det är att vara 
deltidsbrandman, ett uppdrag som man har 
vid sidan om sitt ordinarie arbete.
– På Donsö fi nns fyra skift och det är ett mi-
nimum som vi absolut ska hålla. Vi behöver 
fl er. Det är också viktigt att styrkan har en 

viss kompetens, säger Johan Fors.
De fl esta deltidsbrandmännen, eller beredskaps-
brandmän som det också kallas, inom Storgöteborg 
är privatanställda eller har eget företag.
– Generellt är kommunerna dåliga på att se möj-
ligheterna att släppa sin personal till detta viktiga 
samhällsuppdrag. Men vi försöker att påverka in-
ställningen, bland annat via politikerna, säger Johan 
Fors,
Med på Donsö är också Mikael Wennerbeck, som 
är ansvarig för upplägget och genomförandet av de 
fysiska testerna.
– Grunden är att ha en god, fysisk arbetsförmåga. Vi 
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testar kondition och styr-
ka och det fi nns tydliga 
gränser att nå. Att klara 
höga höjder och att ta sig 
igenom trånga utrymmen 
är andra delar som vi 
testar, berättar hälsocoach 
Wennerbeck.
Intervju och fystester
Romano Muratovic, 29 
år, har en sambo som är 
uppväxt på ön, själv är 
han relativt nyinfl yttad på 
Donsö.
– När jag var liten beund-
rade jag min morfar, som 
var brandman i mitt hemland Bosnien. Att bli brand-
man har varit en pojkdröm som jag inte haft möjlighet 
att förverkliga tidigare. Men nu ska det bli av. Jag har 
redan skickat in min anmälan, berättar han.
Vad är det som lockar?
– Att göra en insats för andra människor. Speciellt 
på en ö är det mycket viktigt att alla hjälps åt, säger 
Romano Muratovic.
Antagningsprocessen inleds med en intervju.
– Efter att ha blivit godkänd där hjälper vi till att 
coacha inför fystesterna. Målsättningen är ju att alla 
ska klara sig, säger Johan Fors.
Artist som vill bli brandman
Liksom för Romano är det kärleken som gjort att 
Fredrik Vahlgren blev Donsöbo för fyra år sedan.
– Från en ö till en annan. Jag kommer från Gotland 
och min sambo har sina rötter här, berättar Fredrik 

Vahlgren.
Han är musikalartist till yrket. I höst kommer han att 
göra en av rollerna i Sound of Music på Lisebergstea-
tern.
– Jag både sjunger och dansar på jobbet så jag är ju 
inte helt otränad. Och jag tror att jobbet som deltids-
brandman går bra att kombinera med artistjobbet, 
säger Fredrik Vahlgren, och tillägger:
– Jag är jätteintresserad. Min svärfar har tidigare ar-
betat i Donsös brandkår och jag har hört mycket gott 
om verksamheten.

Fakta: Räddningstjäns-
ten Storgöteborg (RSG)
RSG är e   kommunalförbund 
med sex medlemskommuner, 
Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, 
Härryda, Par  lle och Lerum.

Anställda: 400 hel  dsbrandmän 
och 150 RiB (Räddningspersonal 
i beredskap).

Sta  oner, Räddningstjänst i 
beredskap, Rib, bemannade 
med del  dsbrandmän: Möln-
lycke, Hindås. Donsö, Lerum, 
Rävlanda, Öjersjö, Kungsbacka, 
Frillesås.

Just nu är är det främst på 
Donsö, Hindås och Mölnlycke 
nya brandmän behövs.

Läs mer om hur man blir del  ds-
brandman, tester och utbildning 
på www.rsgbg.se

Eleonor Ekström-Frisk
eleonor.ekstrom-frisk@gp.se

Många fördelar. Deltidsbrandmannen Karl Almén Burman pratar om jobbet 
vid Donsö brandkår med Fredrik Vahlgren. Bild: Robin Aron


