
Hjälp våra frivilliga med att göra  
vattnen kring Fjällbacka tryggare.

RS Fjällbacka är i behov av ett stationshus

Vill du bidra med en donation?
Du är varmt välkommen att kontakta oss på stationen eller våra kollegor på  
huvudkontoret i Göteborg. Gemensamt diskuterar vi förutsättningarna kring en  
donation och vad det innebär. Din insats är viktig och bidrar till att rädda liv till sjöss. 

Kontakta oss:

Sjöräddningssällskapet, Räddningsstation Fjällbacka
Anders Möllstam
e-post: rs.fjallbacka@ssrs.se
telefon: tel 0708-481963

Sjöräddningssällskapets kontor, Göteborg
Camilla Larsson, kontaktperson för donationer
e-post: camilla.larsson@ssrs.se
telefon: 070-843 49 84



Sjöräddningssällskapets räddnings-
station i Fjällbacka – RS Fjällbacka – 
bygger helt på frivillig grund.  
Sjöräddningssällskapet får inga bidrag 
från staten för att rädda liv till sjöss. 
Vi lever helt på gåvor, donationer och 
medlemsavgifter. 

För att kunna bedriva verksamhet 
med möjlighet för de frivilliga att ta 
hand om utrustningen, genomföra 

Varför behöver vi ett stationshus?

Sjöräddningssällskapets station i Fjällbacka grundades 
1969 och är en av 71 stationer i landet. Med hjälp av cirka 
55 frivilliga sjöräddare säkerställer vi att det finns bered-
skap att lämna kaj inom 15 minuter från larm dygnet runt, 
under isfri tid. Sjöräddningssällskapet medverkar i 80% av 
sjöräddningen i Sverige och detta utan stöd från staten.

Finansieringen av projektet sker genom 
gåvor och donationer, som sätts in på 
Sjöräddningssällskapets 90-konto märkt 
”RS Fjällbacka”.

Vi söker en huvudsponsor. Kostnaden 
för huset är cirka 4 miljoner kronor. 
För att kunna starta projektet behöver 
vi säkra gåvor motsvarande 30 procent 
av den totala projekteringskostnaden, 
cirka 1,3 miljoner kronor. Mer än hälften 
av denna del är redan säkrad genom 
donationer. Därefter behöver resterande 
medel (2,7 miljoner kronor) samlas in för 
att färdigställa huset.  
 
Det finns flera nivåer av stöd. Utöver 
huvudsponsorer finns det enskilda spon-
sorer eller enskilda givare där belopps- 
nivåerna är från 5.000 kr och uppåt. Det 
finns möjlighet att fördela gåvan över  
1 – 5 år beroende på nivå. 

utbildningar, kunna samlas och prata 
igenom jobbiga situationer vid uppdrag, 
skulle vi behöva ett stationshus. Tanums 
kommun har lånat ut en tillfällig lokal 
(gamla Brandstationen) i samhället, på 
avsevärt avstånd från räddningsbåtarna. 

Nu finns en möjlighet att uppföra 
ett nytt hus, i och med att kommunen 
erbjudit RS Fjällbacka tillgång till en 
fastighet i anslutning till hamnområdet. 
 

RS Fjällbacka, fakta

Vi behöver ekonomiskt stöd

Ett hus ger möjlighet till bland annat bättre 
möjlighet att förvara utrustning.


