
Handläggare: 
Lundkvist Mikael 

Datum: 
2018-02-21 

Diarienummer: 
RÄN-2018-0031 

Räddningsnämnden 

Donation av äldre fordon till Sjöräddningssällskapet 

Förslag till beslut 
Räddningsnämnden föreslås besluta 

att  donera fordon Toyota Hilux årsmodell 1990 till Sjöräddningssällskapet, organisationsnummer 
857201-7179. 

Sammanfattning 
En förfrågan om donation av ett fordon har inkommit från Sjöräddningssällskapet. 
Sjöräddningssällskapet är en viktig samarbetsorganisation för brandförsvaret. Fordonet ska stationeras 
i Öregrund och användas som dragbil åt Sjöräddningssällskapets Rescuerunner. Rescuerunner är ett 
litet och snabbt fordon typ vattenskoter avsett för sjöräddningsinsatser.  

Brandförsvaret har ett äldre fordon som passar för en sådan donation som är tagen ur tjänst. Fordonet 
är en Toyota Hilux årsmodell 1990 med ett bedömt marknadsvärde på 25 000 kronor. 

Anders Ahlström 
Brandchef 

Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen 33  Telefon: 018-727 30 00  Fax: 018-727 30 19 

E-post: brandforsvaret@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Från:  RS Uppsala <rs.uppsala@ssrs.se>
Skickat:  den 9 januari 2018 16:22
Till:  BRF Brandförsvaret
Ämne:  Bil till Sjöräddningssällskapet i Öregrund

Uppföljningsflagga:             Följ upp
Flagga:  Har meddelandeflagga

Hej,
Efter samtal med er tidigare så skickar vi nu detta mail till er med en fråga om ni har möjlighet att ställa upp med en
 bil åt sjöräddningen i Öregrund?

Finns det en bil som ni inte idag använder och som ni kan tänka er att skänka till Svenska Sjöräddningssällskapet?

Det vi talat om är en bil som kan fungera som dragbil åt vår Rescuerunner.

Har fört samtal med Jörgen Olsson och Per Lindberg.

De Bästa Hälsningar
/Christopher

Christopher Carlbom
RS Uppsala, Stationschef
Tel: 031-761 42 23
Mobil: 0708-334 234
Journummer: 0708-16 51 11
http://www.sjoraddning.se/uppsala/

FRIVILLIGA SJÖRÄDDARE SEDAN 1907.
Sjöräddningssällskapet räddar liv till sjöss. Vi är 2000 frivilliga sjöräddare längs den
svenska kusten och de största sjöarna, beredda att rycka ut i alla väder. Vi arbetar
även med att förebygga sjöräddning samt att sprida kunskap om sjösäkerhet.

http://www.sjoraddning.se/uppsala/
http://www.sjoraddning.se/
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