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Åter till det normala? 
Vi börjar se en återgång till det normala efter 
mer än ett år av coronapandemi. Även om den 
säkert kommer att lämna några spår efter sig, 
som att fler kommer att arbeta på distans, 
kommer människor sakta men säkert att 
glömma. Det är så vi fungerar, på gott och ont. I 
en utvecklad demokrati förväntar sig invånarna 
att kunna leva sina liv utan att tänka på kriser 
och katastrofer. Det är då 
frivilligorganisationerna spelar en roll. När krisen 
kommer måste enskilda hushåll kunna klara sig 
en längre tid utan att förlita sig på att 
samhällsservicen fungerar och de som har vilja 
och förmåga att bistå andra blir viktiga resurser. 
Civilförsvarsförbundet och 17 andra frivilliga 
försvarsorganisationer är utpekade i 
förordningen om frivilliga försvarsorganisationer. 
Allt mer fokus läggs på den allmänna 
krisberedskapen och totalförsvaret. En mer 
instabil omvärld, riktade cyberattacker, enorma 
skogsbränder, översvämningar, föroreningar i 
dricksvattnet, terrorattentat och pandemier har 
blivit högst påtagliga och kan på kort tid förlama 
en kommun, en region eller hela samhället. Det 
har hänt i närtid och det kommer att hända igen. 
 
Är du medlem i en förening som önskar 
information/utbildning i kris- och hemberedskap?  
Kontakta då Mikael Olergård eller meddela på 
föreningens telefonsvarare!   
 
Frivillig ResursGrupp har arbetat på 
uppdrag av kommunen 
I mars 2020 tog kommunen kontakt med vår FRG–
ansvarige Mikael Olergård. Kommunen behövde 
hjälp med vardaglig service till människor i 
riskgrupp utifrån Covid 19. FRG fick ett uppdrag att 
starta en Kontaktpunkt. Den öppnade 6 april 2020 
och avvecklades den 30 april 2021. Vår FRG-
ansvarige Mikael Olergård och ställföreträdare 
Lena Vilmar administrerade och koordinerade 

bemanningen av frivilliga till Kontaktpunkten som 
hade öppet varje dag kl. 09.00-15.00. När behovet 
minskade efter sommaren kunde behövande 
lämna meddelande på telefonsvararen och blev då 
uppringda av någon FRG-
are. När uppdraget från 
kommunen startade fick 
många frivilliga 
utbildning av vår FRG-
ansvarige för uppdraget i 
Kontaktpunkten.  
                                                      Info om coronahjälp        
När samtal kom in dit från hjälpbehövande 
förmedlades kontakt till hjälpare. Det var 
sammanlagt 17 frivilliga hjälpare som uträttade 
275 nödvändiga ärenden till människor i riskgrupp. 
Övriga insatser var stödsamtal, information och 
hänvisningar.  
En fantastiskt bra insats som avlastade en hårt 
ansträngd kommunal service! 
 
Ny ordförande 
Jag heter Sven Gustafsson och efterträder 
Marietta de Pourbaix-Lundin som ny ordförande. 
Jag jobbar heltid som politiker i kommunen. Men i 
CFB finns ingen politik. Många politiker från olika 
partier är medlemmar i förbundet och det är bra. 
Kommunen är ju vår närmaste samarbetspartner. 
Jag kommer in i en väl fungerande och kompetent 
styrelse och mitt i flytten från lokalen på 
Dalarövägen 33 till kommunhuset på 
Rudsjöterassen 2. Mitt första uppdrag blev att 
agera dörrvakt vid lastkajen. Jag vill rikta ett stort 
tack till vår ”flyttgeneral” Lena Vilmar och ni andra 
som hjälpt till. Medlemsvård och 
medlemsrekrytering kommer att ligga högt på min 
agenda som ordförande. Ju fler som blir 
intresserade av vår verksamhet desto fler 
potentiella frivilliga eller FRG-medlemmar kommer 
att kunna bidra vid nästa kris. 
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Föreningsstämman         Tillträdande och  
                                           avgående ordf. 
 
Styrelsen  
Ordförande Sven Gustafsson 
mobil: 073-941 3049 
Vice ordförande Mikael Olergård  
mobil: 070-962 8542 
Sekreterare Claes Sperling 
mobil: 070-779 6282 
Kassör Lena Vilmar 
mobil: 070-878 9970  
Ledamot Torbjörn Sannerud  
mobil: 070-335 2402 
Ersättare Inger Granberg 
Mobil: 070-421 9112  
Ersättare Kjell Eriksson  
Mobil: 073-803 4445  
 
Höstens verksamhet 
I höst planerar vi två verksamhetsbesök med 
koppling till föreningens intresseområden. Vi vill 
också ordna en medlemsträff och ordna fortsatt 
utbildning i kris- och hemberedskap för 
allmänheten. Utbildningen som startade för nya 
FRG-are i mars 2020 hoppas vi kunna fullfölja. 
Och kanske också fylla på med nya intresserade.   
Mer info kommer i augusti.  
 
 
 
 
 
 
 
Tidigare medlemsmöte med 
HLR-utbildning 
 
 
 

 
Digital informationsträff   
Om du har anmält att du har en e-postadress har 
Du har väl fått inbjudan från vår nationella 
samordnare om informationsträff och 
grundutbildning i FRG? Anmäl dig till 
FRG@upplandsvasby.se och ange namn och din e-
post så får du en inbjudan till mötet med zoom-
länk. Vi kanske ses då.  
 
 
 
 
 
 
FRG-utbildning i våras 
som fick avbrytas pga av 
pandemin. 
 
Medlemsavgift 2021 
Då Civil har ett nytt medlemsregister, som ännu 
inte är helt färdigutvecklat, vet vi för tillfället inte 
riktigt vilka som har betalat sin medlemsavgift för 
2021. Om du vet med dig att du har glömt, går det 
bra att sätta in 200 kr på vårt plusgiro  
495 41 59 – 2. Kom ihåg att uppge namn och att 
betalningen avser medlemsavgift 2021. 
 

 
Vårt nya kontor i kommun- 
huset under inflyttningen 
 

 
 
 
 
 


