
 

 

 

 

 

Brann- og redningsbåt 
gjer Sula tryggare 
Sula Brannvesen gjer ein stor innsats 
for vår tryggleik, men ønskjer å 
forbetre tilbodet gjennom å skaffe ein 
BRANN- OG REDNINGSBÅT. 

Sula kommune garanterer for drift og 
forsikring av båten. 

Prosjektet vil ha ei kostnadsramme på 
anslagsvis kr. 500.000 

Sula Rotaryklubb vil i samarbeid med 
Sula Brannforening samle inn pengar 
til båten gjennom å 

 Søke om midlar frå fond og 
stiftingar 

 Skaffe sponsormidlar frå 
næringslivet 

 Organisere innsamling av midlar 
frå privatpersonar 

 

DU kan bidra til auka tryggleik 
på Sula ved å betale inn ditt 
bidrag til Sula Rotary sin konto 
for brann- og redningsbåt 

 

Kontonr. 3910.49.35935 
 

SULA 
BRANNVESEN 
… meir enn berre brannslukking 

 
Sula Brannvesen vil skape tryggleik 
for innbyggjarane i Sula Kommune, 

ved å ha ein best mogleg 
beredskap. 

Brannslukking 

 Naturkatastrofer 

 Trafikkulykker 

 Akutt forureining

 Overflateredning   m.m 

Sula Rotaryklubb 

Distrikt 2305 

Kontakt: 

Gisle Weddegjerde, tlf. 40034335 

prosjekt.sula.rotary@gmail.com 

Sula Brannforening

 

Kontakt: 

Paul Ola Vestre, tlf. 90686735 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kva slags båt er ønskeleg? 
 Ein båt som er robust, som tåler å bli 

behandla røft 
 Ein båt som raskt kan komme fram til 

ein havarist 
 Ein båt som kan frakte tungt utstyr, med 

baugrampe 
 Ein båt som er sikker for dei som skal 

bruke den 
 Ein båt ein kan stole på 

 

 
 

 

  Tidlegare hendingar
 

 

FULL FYR I FRITIDSBÅT VED SULA MARINA

Sunnmørsposten 17.03.2015

BÅTKOLLISJON I BORGUNDFJORDEN

NRK M&R 18.07.2014

BRANN I FISKEBEDRIFT PÅ FISKERSTRANDA

NRK M&R 24.02.2015

Kva kan ein båt brukast til? 
Kva om nokon får hjertestans i ein båt, 
eller på holmane… 

Kva om vi får eit større oljepåslag ein 
eller annan stad på den flotte øya vår… 

Eller om vi får ein brann i ein båt ute på 
fjorden… 

 

Kva om det tar fyr i utmark langt frå veg 
og vi må ha fram pumper og slangar… 

Eller når nokon vi kjenner er sakna på 
sørsida av Sula og ein treng folk ut for å 
leite… 


