
Den gamla brandstationen från 1940-ta-
let har varit utdömd i flera år. Trots det har 
det dröjt med besked från kommunalt håll 
om en renovering eller nybyggnation. 

Deltidsbrandmännen i Runsten befara-
de att räddningstjänsten skulle läggas ned i 
samhället. De tröttnade på att invänta be-
sked och bestämde sig för att bygga själva 
istället.   

– Vi hörde med räddningschefen och 
han var positiv. Det gav oss skjuts. Därefter 
har vi inte mötts av något motstånd, säger 
Rikard Gustafsson som är brandman och 
den som kläckte idén. 

Deltidsbrandmännen bildade ett eget 
fastighetsbolag. Från idé till färdig station 
har det tagit cirka två och ett halvt år. In-
flytten skedde i november 2010. 

Betalar sig på sikt
Den nya brandstationen är 300 kvadratme-
ter och rymmer vagnhall, omklädnings-
rum, bastu, kök och undervisningslokal. 
Stationen kostade tre miljoner kronor, 
pengar som brandmännen själva satsat. 

De hyr nu ut fastigheten till Ölands 
kommunalförbund. På sikt ska det betala 
sig och ge ett överskott men framför allt 
har de säkrat sina jobb. 

– Det är också en otrolig trygghet för dem 
som bor här. Vi kommer ut snabbt och vi har 
en defibrillator, en hjärtstartare, som är vik-
tig att använda de allra första minuterna vid 
hjärtstopp, säger brandman Cina Nilsson. 

I annat fall hade räddningstjänsten fått 
köra från Borgholm eller Färjestaden vid 
larm i Runsten, vilket kan ta en halvtimme. 

Ideellt arbete
Brandkåren i Runsten var nedläggningsho-
tad redan i början av 1990-talet men folk 
gick man ur huse i protest och kåren blev 
kvar. Räddningsmanskapet fortsatte att 

TOG BYGGET I EGNA HÄNDER

För att rädda sina jobb och 
deltidsbrandkåren i Runsten 
på östra Öland byggde 
deltidsbrandmännen en egen 
brandstation. 

arbeta i den gamla stationen, på små ytor 
där det saknades dusch.  

– Vi tänkte mest att vi får vara glada så 
länge vi kan behålla kåren, säger Agne Thu-
resson som varit med i 25 år. 

Nybyggnationen har inneburit mycket 
ideellt arbete. Med egen kunskap har de 
klarat markarbete, elinstallation, !!"-ar-
bete och målning. Arbetet har svetsat dem 
samman. 

– Det har blivit som ett andra hem och 
vi har kommit varandra närmare, säger 
Cina Nilsson. 

Totalt finns det tretton deltids-
brandmän i Runsten, varav tolv är med i 
fastighetsbolaget.  

Ölands kommunalförbund är huvud-

man för Räddningstjänsten på Öland. 
Enligt ordförande Lisbeth Lennartsson (#) 
äger kommunalförbundet inga fastighe-
ter utan hyr av kommunerna Mörbylånga 
och Borgholm. Lisbeth Lennartsson säger 
att Borgholms kommun varit beredda att 
bygga nytt eller renovera brandstationen i 
Runsten men att andra renoveringar och 
byggnationer av brandstationer fått gå 
före. 

– I Ölands kommunalförbund hyr vi 
lika gärna av företag som av kommuner. 
Det viktiga är att de krav som finns på fast-
igheten täcker verksamhetens behov, inte 
vem vi hyr fastigheten utav. Det var ett jät-
tebra initiativ av brandmännen i Runsten 
att bygga brandstationen, säger hon. !
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Deltidsbrandmännen i Runsten byggde en egen brandstation för 
att säkra sina jobb. Några av dem är Cina Nilsson (här med sonen 
Theodor), Agne Thuresson, Anders Ohlsson, Rikard Gustafsson och 
Peder Svensson. 

– Det blir bättre för varje gång man är 
här, säger deltidsbrandmannen Rikard 
Gustafsson om den nya brandstationen 
som blev resultatet av hans idé. 


