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Efterlängtade tjänster i Lingonbygden!
Nu har de varit igång i två månader, Lidhults och Lingonbygdens två heltidsanställda
brandmän med så kallade kombinationstjänster.
Fredrik Mårtensson och Magnus Rosén har fullt upp på sina nya jobb och de trivs
riktigt bra med arbetsuppgifterna. Förutom brandmansuppdraget innebär
kombinationstjänsterna att de även gör andra arbetsuppgifter för kommunen.

– Den ena dagen är inte den andra lik, berättar Magnus. Vi börjar varje dag med en
lång lista som betas av allt eftersom.
– Precis som Magnus uppskattar jag variationen i våra uppgifter och att få jobba
utomhus, säger Fredrik.
Det var inget rak väg att få de två tjänsterna till Lidhult. Henrik Petersson, själv
deltidsbrandman och ordförande i Lingonbygden i Samverkan, var en av dem som
jobbade hårt med att få politikerna att klubba igenom förslaget.
– Vi har fått en ökad säkerhet för bygden och mycket bättre service från kommunens
sida här i Lidhult tack vare Fredrik och Magnus, berättar Henrik.
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”Jag har
verkligen
längtat och
väntat på
det här
jobbet”
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”Alla är
verkligen
positiva och
arbetet vi gör
uppskattas!”
Fredrik

Magnus

Under sina första månader har Magnus och Fredrik också fått genomgå en mängd
utbildningar.
– Bland annat har vi utbildats till HLR-instruktörer (Hjärt- och Lungräddning) för både
barn och vuxna. Vi har också fått utbildningen ”Att arbeta på väg”.
Några som direkt märkt att Magnus och Fredrik finns som extra resurs är
andraklassarna på Lidhult skolan. Tack vare de nya tjänsterna får barnen möjlighet
att gå till badet och lära sig simma igen.
– Man måste alltid vara två när barnen ska bada och nu är antingen jag eller Fredrik
med tillsammans med läraren, berättar Magnus.
Uppgifter för Ljungby bostäder, som har femtio-talet lägenheter i Lidhult, upptar
också en stor del av arbetstiden för Fredrik och Magnus.
– Vi har nyss varit och fixat iordning två lägenheter för inflyttning, berättar Magnus.
Till våren och sommaren blir det en hel del parkförvaltningsuppdrag för killarna.
Tyvärr är det eftersatt på många håll runt kommunens hus, så behovet av någon
som ser till och tar ansvar för utomhusmiljön är både stort och efterlängtat.
– Vi håller också på att bygga upp ett bra kontaktnät så renoveringar av
hyreslägenheterna kan flyta på smidigt och effektivt, säger Fredrik.
I deras jobbuppdrag ligger även så kallad fixartjänst. Här kan pensionärer och
rörelsehindrade få hjälp att ordna praktiska saker inomhus.
– Vi hjälper till att flytta möbler, hänga upp gardiner, byta glödlampor och liknade
saker, berättar Magnus. Sysslor som annars för den enskilde kan innebära risk för
halk- eller fallolycka.
– Vi kan också jobba med underhåll av brandbilarna på ett mer effektivt sätt och våra
övningar kan nu också göras bättre. Till exempel kan vi vara med på övningar i
Ljungby och sedan kan vi ta med dessa hem, skala ner och genomföra här, berättar
Magnus.
Fredrik och Magnus har känt varandra sedan 1:a klass och de jobbar bra
tillsammans.
– Vi har samma driv och gillar ta ansvar. Vi vill båda göra rätt och bra från början,
säger Fredrik.
– Annat som också är så positivt med våra nya tjänster är förstås den fina kontakten
vi får med alla här i samhället. Många känner en trygghet i att vi finns, inte bara sett
ur ett räddningstjänstperspektiv, säger Fredrik.
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