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Omklädningsbås för alla  
i Sollentunas nya station
Sollentunas nya brandstation får inget 
särskilt omklädningsrum för kvinnor,  
utan individuella bås.

Hösten 2018 ska Brandkåren Attundas 
nya huvudstation stå klar.

Här blir omklädningsrummet 
gemensamt, men varje person har sitt 
eget skåp med arbetskläder. Vid om-
byte går var och en in i hytter, ungefär 
som provhytter. Duschbåsen är också 
individuella.

Lösningen tar hänsyn till den som 
ogillar att vara naken med andra och 
till den som inte definierar sig vare sig 
som man eller kvinna.

– Vi har tänkt på aspekter kring 
hållbarhet och allas lika värde. Nu 
får alla anställda likvärdiga förut-
sättningar, säger Kenneth Bergqvist, 
teknisk chef i Attunda.

En annan poäng är att Attunda inte 
2017 måste gissa hur stora de olika 
omklädningsrummen ska vara, det vill 
säga hur många kvinnor som jobbar 
där 2020 eller 2030.

– Det blir yteffektivt.
Bastu och relaxrum blir gemen-

samma. Genom bastudörren ska det 
gå att komma in med rullstol.

Planerna har väckt frågor.

– Flera tror att det ska ta längre tid 
att byta om vid larm, men det här går 
varken fortare eller långsammare, 
säger Kenneth Bergqvist.

Också chefsrummen byggs yt-
effektivt.

– Alla ska sitta i kontorslandskap, 
oavsett tjänst.

Sollentunas nuvarande brandstation 
byggdes 1967, en kilometer från den 
projekterade som hamnar i Häggviks-
rondellen. 

– Därifrån når vi hela kommunen 
på sju minuter. Och det är nära till 
tågstationen så det går att ta pendeltåg 
till jobbet.

Brandstationen får både bergvärme 
och solenergi och blir självförsörjande 
på energi delar av året. Bygget är 
budgeterat till 100 miljoner kronor. 

Omklädningsbåsen 
utformas ungefär 
som provhytter. 
Också duschbåsen 
blir individuella. Uppdrag utomlands 

gav mersmak

Åsa Jansson och kökspersonalen vid 
campbygget i Nigeria.

– Otroligt lärorikt! säger brand-
mannen Åsa Jansson efter sju veckor 
som camptekniker i Nigeria.   

Åsa Jansson jobbar i Botkyrka, 
Södertörn, men i vintras var hon 
i Nigeria. Striderna mellan Boko 
Haram och säkerhetsstyrkor har 
tilltagit. Cirka 14 miljoner män-
niskor behöver akut bistånd. 

Bland andra MSB och danska 
DEMA har uppdraget att bygga en 
camp för internationella hjälpar-
betare. Deras ökade säkerhet gör 
det lättare att få ut nödhjälp.
Åsa Jansson står i MSB:s pool för 
insatspersonal. Det var hennes 
första utlandsuppdrag som camp-
tekniker.

– Man lär sig en hel del om sig 
själv och vi var ett gott gäng som 
jobbade tillsammans.

Anette Lundin är ny förbundschef i 
Västra Sörmlands Räddningstjänst, 
VSR. Hon tillträdde den 1 mars och 
kom då närmast från jobbet som 
distriktschef i Räddningstjänsten 
Östra Götaland.

Anette Lundin tar  
över i VSR



Göteborg den 5 april blir vårens 
andra stopp för den seminarieturné 
som Nätverket Jämställd Räddnings-
tjänst gör i samarbete med MSB.

Rubriken är ”Gärna förändring – 
bara jag inte måste ändra på mig…”. 
I Karlstad den 21 februari deltog över 
100 personer, publikrekord för NJR.

Bland föreläsarna i Göteborg märks 
Byggnads som pratar om kampanjen 
Stoppa machokulturen och ledaskaps-
konsulterna Sofia Karlsson och 
Matilda Andersson.

   Läs mer och anmäl dig senast  
   den 8 mars på www.rsgbg.se

MSB:s jämställdhets- och  
mångfaldshandläggare: 

Erik Flink

erik.flink@msb.se

010-240 4031   070-230 22 04

Kontaktperson NJR:

Nils Weslien

nils.weslien@karlstad.se

054-540 28 32

Redaktion infoblad:

Annika Lindqvist

annika.lindqvist@msb.se

070-514 02 86

Läs mer
Delta i diskussionen  
på Facebook i gruppen  
Styrkan är våra olikheter.

Eller besök www.msb.se/mangfald  
och www.njr.nu.

Missa inte Prideparaden!
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Boka in den 5 augusti i almanackan! 
Då är det Prideparad i Stockholm.

Årets Pridevecka hålls den 31 juli–6 
augusti. Att MSB ska delta är självklart, 
liksom att MSB välkomnar och upp- 
manar alla räddningstjänster att också 
vara med, både under veckan och i 
lördagens stora parad.

Detaljerna är ännu inte klara, men 
MSB, Nätverket Jämställd Rädd-
ningstjänst och räddningstjänsterna i 
Stockholmsområdet planerar att ordna 
seminarier. Möjligheterna att hjälpa till 
med logi för dem som jobbar på rädd-
ningstjänster runt om i landet under-
söks också.

”Gärna förändring…” 
i Göteborg 5 april

Anna Lemke sextrakasserades under sina år 
som brandman. Nu ska Arbetsmiljöverket göra 
inspektion hos hennes fd arbetsgivare Mjölby.

Hon berättar om rullbrädan man ligger 
på för att kolla underredet på en bil, den 
som på många stationer kallas hora.

– En av killarna grejade med en bil. 
Jag och ett gäng killar stod runt om-
kring och han som mekade sa: ”ta hit 
horan, jag måste in en gång till”. Då 
sa en av de andra, ”men Anna står ju 
redan här!”

Alla männen flinade.
Det var andra anspelningar på sex, ut-

frysning i fikarummet och ett ständigt 
ifrågasättande av henne.

När kommunledningen till slut fick 
veta hur hon hade det fick Previa i 
uppdrag att göra en utredning. Den 
kom fram till att det var Anna själv 

som hade kommunikationsproblem.
Då valde hon att sluta med avgångs-

vederlag. 
Hon har tagit sitt ärende till Arbets-

miljöverket. I vår ska verket göra 
inspektion hos kommunen, och en ut-
redning från Arbets- och miljömedicin, 
en enhet inom Region Östergötland, 
har gett henne rätt. 

Men Dag Segrell, kommunchef i 
Mjölby, har en annan uppfattning.

– Hennes upplevelser kan ingen ta 
ifrån henne, men Previas utredning 
visar ju inte på att det förekommit 
kränkande särbehandling. 

Drygt två år har gått sedan Anna 
Lemke slutade. Hon är utbildad sjuk-
sköterska och har inga planer på att gå 
tillbaka till räddningstjänsten.

– De säger att de vill ha in kvinnor, 
men jag tror inte de menar det. 

Arbetsmiljöverket granskar efter sextrakasserier

Dala Mitt ska bli bättre på jämställdhet, 
och har börjat med att utbilda alla chefer.

Fler heltidstjänster för kvinnor och 
större mångfald på arbetsplatserna. 
Det är målen för projektet ”Jämställt 
– hela tiden” som Länsstyrelsen  
Dalarna driver med bl a Räddnings-
tjänsten Dala Mitt och flera kom-
muner.

Dala Mitt har startat med utbild-
ning för chefer med personalansvar.

– Totalt får cheferna tre tillfällen 
à fyra timmar under 2017, berättar 
förbundschefen Leif Andersson.

I mars startar utbildningen för 
övriga heltidsanställda. I höst är det 
dags för RiB-personalen.

– Vi ska få till attitydförändringar 
hos oss och intressera kvinnor för 
yrken i räddningstjänsten.

På sikt ska tjänster utformas 
som kan kombinera kommunala 
jobb som t ex undersköterska eller 
lokalvårdare med att vara räddnings-
tjänstpersonal i beredskap.

Europeiska Socialfonden finansierar 
projektet.

Dala Mitt utbildar 
för kombotjänster

http://www.rsgbg.se/om-oss/seminarium-natverket-jamstalld-raddningstjanst/
http://www.rsgbg.se/om-oss/seminarium-natverket-jamstalld-raddningstjanst/
https://www.facebook.com/groups/raddningstjanstensverige/
http://www.msb.se/mangfald
http://www.njr.nu

