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Butiken stänger och öppnar igen 
Civilförsvarsförbundets webbutik flyttar fysiskt från Haninge till Dalsjöfors utanför Borås. 

Avtalet har sagts upp med Strömbergs Distribution och ett nytt har tecknats med Xmoms, en 

av förbundets leverantörer. Med det nya avtalet ökar förbundets möjligheter att i första hand 

nå balans mellan kostnader och intäkter. Priser och villkor förändras inte ut mot kund. 

Leverans sker inom fem arbetsdagar. Snabbare leverans ska kunna gå att beställa mot extra 

hanteringsavgift. Sista dag för beställning i nuvarande butik är den 22 juli. Leverans sker då 

inom fem arbetsdagar. Den nya butiken öppnar senast den 5 augusti för beställningar. 

Leveranserna startar den 12 augusti. Tiden mellan gamla och nya butiken kommer lagret att 

packas ned, fraktas från Haninge till Dalsjöfors och sedan packas upp och organiseras. Den 

nya webbutiken blir också en helt ny lösning. 

 

Samarbetet med SalusAnsvar upphör 
Försäkringsbolaget SalusAnsvar har sagt upp samarbetsavtalet med Civilförsvarsförbundet. 

Nuvarande villkor med en rabatt på upp till tio procent av ordinarie sakförsäkringspremie 

ligger kvar under resten av året och hela 2014. Nyteckning till dessa villkor kan ske hela 2013 

ut. Information om villkorsförändringar får alla försäkrade. Tidigare i år köptes bolaget av 

Folksam. Volymen på antalet försäkringar anses inte vara tillräckligt stor, även om vi tillhört 

kategorin lönsamma samarbeten. 

 

Crew-västar nu till försäljning 
Vid kronprinsessparets bröllop tog vid fram Crew-västar. Vi ska nu sälja av dessa. De 

användes vid bröllopet, är inte nya men i bra skick. Priset är satt till 80 kronor/styck plus 

frakt. Först till kvarn gäller. Bild på dem finns i Civil #6, 2010. Mejla direkt till inga-

lill.olsson@civil.se om ni är intresserade. 

 

Hemsidan på alla möjliga språk 
En ny funktion har införts på hemsidan (www.civil.se) som översätter texterna. Det går att 

välja mellan ungefär 80 språk. Längst upp på sidan finns en ”balk” där det finns en sökruta. 

Lite längre till höger finns texten ”Select your language”. Tryck på den varpå sidan översätts 

till engelska. Sedan kan du ändra till något av de andra språken istället. Det finns tekniska 

begränsningar som gör att inte allt översätts. Den översättning som blir resultatet är inte 

perfekt men helt ok. Med den nya funktionen öppnar vi upp för att göra en stor del av vår 

information tillgänglig för de som inte förstår svenska.  
 

Kansliet önskar trevlig sommar 
Kansliet har i år sommarstängt veckorna 28, 29 och 30. 

http://www.civil.se/

