Räddningstjänsten
... i Rättvik ser som sin viktigaste uppgift att rädda liv, miljö och egendom.

Riskinventering och information om risker och
åtgärder är andra uppgifter, liksom att genom
tillsyn och andra åtgärder förebygga skador.
En annan viktig uppgift är att informera och ge
utbildning till allmänhet, företag och organisationer om hur man förfar vid upptäckt av brand
eller annan olycka.
Vår organisation står till ditt förfogande dygnet
runt, året om. Vi har räddningsstyrkor i Rättvik
och Furudal samt räddningsvärn i Boda och
Bingsjö.

Regelbunden sotning minskar risken
för bränder.
Genom att upptäcka fel och brister i ett tidigt
skede kan man lättare förhindra att brand eller
andra problem uppstår. Det är inte enbart av
säkerhetsskäl som sotningen har betydelse utan
även miljön och ekonomin påverkas. En panna
som rengörs med jämna mellanrum förbrukar
exempelvis mindre energi.

Vår målsättning är att skapa en trygg och säker kommun.

SERVICEGARANTI

Vi garanterar att:
• utföra regelbunden tillsyn med intervaller från ett till fyra år vid de objekt i kommunen som omfattas av
dessa regler.
• utföra regelbunden tillsyn av anläggningar som hanterar brandfarlig vara i större omfattning.
• hjälpa de som inte kan sätta upp brandvarnare själva att sätta upp dessa.
• vi kontaktar den som drabbats av en olycka, för uppföljning där vi deltagit i räddningen, senast inom tre
månader.
• vår personal bemöter dig med respekt för din person. I gengäld förväntar vi oss att du bemöter vår personal
så att de på bästa möjliga sätt kan utföra sina arbetsuppgifter.
• när du anmält om ändring av aviserad sotning tillmötesgår vi detta så långt det är möjligt.

Har du frågor gällande räddningstjänsten kontaktar du:
Räddningstjänsten
Furudalsvägen 8, 795 32 Rättvik
0248-70 300
Vid brand eller andra olyckor når du oss alltid via larmnumret 112.
Räddningschef/Skorstensfejarmästare
Rune Daniels
0248-70 291
rune.daniels@rattvik.se

Sotarexpedition
0248-70306
vardagar: kl 7.00 - 12.00

Mer information finns på kommunens webbplats
www.rattvik.se
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