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HJÄRTSTARTARREGISTRET PÅ ENIRO.SE

Hjärtstartarna i Hjärtstartarregistret 
kommer att vara sökbara på eniro.
se under två år framåt. Detta efter att 
ett nytt avtal tecknats mellan Civilför-
svarsförbundet respektive HLR-rådet 
med sök- och katalogföretaget Eniro. 

CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET PÅ YOUTUBE

Nyårsafton 2010 avled skådespelaren 
Per Oscarsson. 2002 anlitade Civilför-
svarsförbundet honom för två reklam-
fi lmer om hur man klarar sig i utsatta 
lägen. Genom att lägga upp fi lmerna på 
youtube.com vill vi hedra hans minne. 
Sök på Civilförsvarsförbundet. 

FÖRSTA OMSORGEN NYTT BEGREPP

Det saknas ett bra sammanfattande 
begrepp för de insatser som Civilför-
svarsförbundet bidrar med och då 
främst i FRG. I Finland fi nns begrep-
pet första omsorgen, som bättre än det 
nu använda ”allmänt omhändertagan-
de”, sammanfattar vad det handlar om.
Förbundsstyrelsen har beslutat att be-
greppet första omsorgen ska användas 

i Civilförsvarsförbundets kommuni-
kation när det är relevant och med 
följande defi nition:
”Första omsorgen erbjuds av Civilför-
svarsförbundet och omfattar varieran-
de hjälp och stöd till människor som 
påverkas av svårare olyckor och kriser 
i samhället.
Första omsorgen erbjuds efter de 
akuta åtgärder som görs för att skydda 
och rädda. Syftet är att underlätta si-
tuationen för de drabbade och de som 
utför de akuta åtgärderna. 
Målet för första omsorgen är att säker-
ställa människors tillgång till de mänsk-
liga grundbehoven vatten, värme, mat, 
sömn och information.” 

CENTERN MOTIONERADE OM HJÄRTSTARTARE

Två riksdagsledamöter från Center-
partiet, Johan Linander och Per-
Ingvar Johnsson, har motionerat om 
hjärtstartare för allmänheten.
Motionärerna vill att ett krav ska 
införas på hjärtstartare i lokaler där 
många människor befi nner sig, exem-
pelvis köpcentrum, simhallar, idrotts-
hallar, järnvägsstationer, fl ygplatser 

och stora passagerarfartyg.
Utskottet anser att snabba insatser 
från blåljusmyndigheterna är tillräck-
liga kompletterat med de kampanjer 
Civilförsvarsförbundet respektive 
Hjärt-Lungfonden bedriver för fl er 
hjärtstartare i samhället. Någon lag 
anser utskottet därför inte behövs. 

DVÄRGBANDMASK HITTAD I SVERIGE

Dvärgbandmask har hittats på två rä-
var i västra Sverige. Dvärgbandmasken 
är ett hot mot hälsa och friluftsliv för 
oss människor.
På civil.se fi nns en text om dvärg-
bandmask, som tidigare tagits fram av 
Civilförsvarsförbundet och Svenska 
Blå Stjärnan. I texten fi nns viktig 
information om hur man bör förhålla 
sig till dvärgbandmasken.
Dokumentet fi nns på adressen www.
civil.se/media/dvargbandmask.pdf  

VAD PEKAR MIKAEL RIESLUND PÅ?

I Civil 2 - 2010 skrev vi om ett besök 
från Nederländerna. Men vad pekade 
Mikael på, undrar en vetgirig läsare? 
Svaret är ”Bag in box”-vattentankar. 
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Tidningen Civil får citeras om källan anges. 
För insänt, ej beställt material, ansvarar inte 
redaktionen. Vi förbehåller oss rätten att redi-
gera och stryka i alla texter. 
All redaktionell text lagras i 
digital form och kan komma 
att återanvändas. I tidningens 
tävlingar svarar vinnaren själv 
för eventuell vinstskatt.

Civilförsvarsförbundet är en idéburen,
medlemsdriven organisation för säkerhet till 
vardags och vid kris. Vi fi nns för att utbilda, 

informera och hjälpa.

NYTT I KORTHET

Årets krisberedskapskommun 2011
Enskilda, föreningar och distrikt inbjuds härmed att nominera kandidater till utmärkelsen Årets krisberedskapskommun.

För att kunna komma ifråga för utmärkelsen fordras att

• kommunen har en aktuell risk- och sårbarhetsanalys

• kommunen har en person som på minst halvtid uttalat arbetar med beredskaps- och säkerhetsfrågor avseende kommunen som 
geografi sk enhet (beredskapssamordnare eller jämförbar funktion)

• kommunen har ett åtgärdsprogram för hur beredskapen inför kriser som drabbar den lokala miljön ska förbättras

• kommunen har en planering för hur enskilda människors och frivilliga organisationer ska tas tillvara före, under och efter en kris 
bland annat genom att använda sig av frivilliga resursgrupper (FRG)

• kommunen därutöver har vidtagit andra åtgärder för att öka beredskapen inför kriser

Nomineringen ska innehålla information om vem som är nominerad, vem som nominerat, motivering till nomineringen samt datum plus 
namn och kontaktuppgifter för den som skickar in nomineringen.
Nomineringen till Årets krisberedskapskommun 2011 ska mejlas till info@civil.se eller skickas till Civilförsvarsförbundet, Box 2034, 169 
02 Solna. Nomineringen ska ha kommit in till kansliet senast den 15/8 2011.



22-åriga Sandra-Linnea Johansson 

tog initiativ till Hedemoras brottsof-

ferdag. Det tyckte justitieministern 

var jättebra. Därför kom Beatrice Ask 

och höll ett föredrag på kvällen.

Förutom justitieministern och Civil-
försvarsförbundet deltog även po-
lisen, Mansjouren och Röda korset. 
Vid en inför-aktivitet tidigare under 
dagen på stan hade även Brottsof-
ferjouren deltagit.
– Syftet är att vi ska visa att det fi nns 
organisationer för brottsoffer att 
söka stöd och hjälp hos, sa Sandra-
Linnea Johansson till Dala-Demo-
kraten, om föreningens satsning på 
aktiviteter under brottsofferdagen.

STÖD ÅT BROTTSOFFER

I sitt tal tog Beatrice Ask upp vilka 
möjligheter det fi nns för brottsoffer 
att få stöd från samhället. Därefter 
följde programpunkter med både 
advokat och polis som berättade om 
hur det kan upplevas att vittna i en 
rättegång men också om brottsut-

vecklingen i Hedemora.
Beatrice Ask uppmanade Sandra-
Linnea till fl er brottsofferdagar. 
Text: Anders J Andersson

Minister besökte Hedemoras brottsofferdag

Justitieminister Beatrice Ask svarade direkt 
ja till inbjudan att delta i Hedemoras 
brottsoff erdag i slutet av februari
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Civilförsvarsförbundet erbjuder olika 
typer av utbildningar, de fl esta helt utan 

kostnad. Vi utbildar exempelvis medlemmar i frivilliga 
resursgrupper och deras ledare. Uppdraget kommer från Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap, MSB. Men vi har även andra utbildningar.
Gå in på www.civil.se för mer information om våra utbildningar och hur du anmäler dig.

www.civil.se

Ungdomsverksamhet - läger
Camp Home, 15 – 17 april,  Borlänge *)

Sommarläger, 5 – 8 augusti, Villingsberg, anmäl dig 
senast 1 juni till borje@civil2.se.

Camp Lost, Dalarna, 3 – 6 november, anmäl dig 
senast 23 september till borje@civil2.se

Anmälan till lägren görs till Börje Bergman, 
borje@civil2.se, 054-153 193, 070-560 99 45.

Investera tid i en utbildningInvestera tid i en utbildning

Satsa framåt!

Kriskommunikation, FRG
Datum  Ort Anmälan senast 
4 – 6 maj  Örebro *)
13 – 15 maj Karlskrona *)
23 – 25 september Umeå 15 augusti
5 – 7 oktober Göteborg 26 augusti
14 – 16 oktober Sundsvall 2 september
11 – 13 november Västerås 30 september
18 – 20 november Södertälje 7 oktober

Grundutbildning av FRG-ansvariga
Datum  Ort Anmälan senast 
17 – 19 maj Stockholm  *)

Övrig information: Anmälan till utbildningarna görs 
på www.civil.se om inget annat anges. Reservation för 
ändringar. Vid utebliven närvaro då giltigt läkarintyg 
saknas debiteras anmäld kursdeltagare förbundets 
kostnader för bokad resa samt 100 kronor i administra-
tiv avgift. *) = sista anmälningsdag passerad.

Tommy Pettersson, Kristina Nilsson 
och Sandra-Linnea Johansson från 
Civilförsvarsförbundet i Hedemora 
intervjuas av Mikael Eriksson från Dala-
Demokraten. Foton: Gösta Ljungberg.



Blodhunden 
Spårhundsgruppen i Göteborg hjäl-

per till med att hitta försvunna män-

niskor. Huvudpersonen, om man kan 

säga så om en hund, är blodhunden 

Ester. Hon är en fena på att spåra.

Grådiset vilar över Årstadal intill 
Liljeholmen söder om Södermalm 
i Stockholm. En man, Charlie, har 
försvunnit efter en krogkväll och 
tre av hans kompisar har kontaktat 
Spårhundsgruppen för att få hjälp 
att hitta honom.
Under de dagar som gått sedan 
försvinnandet har kompisarna satt 
upp plakat i tunnelbanan, startat en 
blogg på nätet och gått ut i media. 
Många tips och förslag har kommit 
in från allmänheten. Ett av tipsen 
var att kontakta Spårhundsgruppen. 
Kvällen innan vi ses vid Årstadal har 
Ester tillsammans med matte Gerd 
Andersson, tillika informationsan-
svarig i Spårhundsgruppen, och Erik 
Bagge, hundförare, åkt tåg upp från 
hemmaorten Göteborg.
Två hade inte möjlighet att ta ledigt 
från sina jobb. Det är Gerds man 
och initiativtagaren till Spårhunds-
gruppen, Karl-Erik Karlsson, samt 
Magnus Nilsson som är sambands-
ansvarig i gruppen. Han är även 
medlem i Civilförsvarsförbundet 
och tipsade Civil om Spårhunds-
gruppen. Gruppen har två blod-
hundar, förutom Ester även en ung 
hanhund, Måns.

KOMMUNIKATION A OCH O

Gerd berättar att det inte bara är 
presskontakter hon sysslar med. 
Väldigt mycket av hennes aktiva tid i 
gruppen, där de tar betalt för utlägg 
men nästan uteslutande investerar 
sin tid på ideell basis, går ut på att ha 
kontakten med anhöriga. I samta-
len med dem lyssnar hon efter små 
pusselbitar som kan vara till hjälp i 
spårningsarbetet. I gengäld servar 
hon med information tillbaka om 
vad som händer och hur det går.
– Att människor är så nöjda med 
Spårhundsgruppen beror nog på att 

Spårhundsgruppen på uppdrag i Stockholm för att leta 
efter en man som försvann efter ett krogbesök. Här i År-
stadal och i närheten av den vak som blodhunden Ester 
markerade vid. Den som vill veta mer om Spårhunds-
gruppen kan gå in på hemsidan www.sparhundsgrup-
pen.se. Lilla bilden: Erik Bagge och Gerd Andersson.



vi rapporterar och berättar vad som 
händer. Kommunikationen är viktig, 
säger Gerd Andersson.
Framme i Stockholm möter grup-
pen upp den försvunne Charlies 
kompisar. De träffar hans sambo i 
bostaden och får även en av Charlies 
gympadojor för att Ester ska ha en 
lukt att utgå från vid spårningen.
För precis som en människa har 
unika DNA, iris i ögonen och 
fi ngeravtryck är även varje männis-
kas naturliga lukt unik. Och det är 
blodhundar fenor på att urskilja från 
mängder av andra dofter.

ESTER MARKERAR LÄNGS KAJEN

Spårhundsgruppen utgår från kro-
gen på Södermalm som Charlie läm-
nade för några kvällar sedan. Spåret 
leder över Liljeholmsbron och till 
Årstadal där det löper längs kajen.
Isen har de senaste dagarna försva-
gats kraftigt så de följer kajen. Ester 
markerar att Charlie gått över isen, 
en genväg som spåren visar att fl er 
har använt. Men av Esters reaktion 
att döma har Charlie sedan gått ned 
i en vak utan att komma upp.
Innan vi skiljs åt kontaktar Charlies 
kompisar polisen för att förmå dem 
att dyka vid vaken. Några dagar 
senare ser jag på bloggen att de 
fortfarande jobbar med andra tips 
som kommer in. Charlie är när detta 
skrivs fortfarande inte återfunnen.
Gerds make Karl-Erik Karlsson, 
som till yrket är polis, började 1974 
hjälpa kollegor att spåra med sina 
blodhundar. Ett hundintresse som 
han fi ck genom Gerd. Ryktet spred 
sig och det blev fl era tillfällen under 
åren som han och någon av de hun-
dar som familjen haft under årens 
lopp, fi ck rycka in och hjälpa till.

TREÅRING FÖRSVANN VID UTFLYKT

En av de mer tragiska händelserna 
som Karl-Erik Karlsson hjälpt till 
vid var för fjorton år sedan när en 
treårig förskolekille, Jesper, kom 
ifrån sin dagisgrupp i Kungsbacka-
parken. När de andra gick vidare så 
stannade Jesper upp och började 

leka med något som såg kul ut.
Efter en stund upptäckte hans frö-
ken att Jesper var borta och började 
skrika efter honom. Området är 
frekvent använt av allmänheten så 
många skyndade till när de hörde ro-
pen. Över tusen, kanske fl era tusen 
personer deltog till slut i försöken att 
hitta Jesper. Polis och hundpatrull 
tillkallades och även helikopter.
Vid 17:30 inser helikopterpiloten 
att de inte kommer att hitta Jesper i 
tid. Insatsledaren ber då Karl-Erik 
komma med sin blodhund, vid den 
tiden Rory. Totalt kaos råder på plat-
sen med massor av människor men 
Rory lyckas bortse från allt annat 
och hittar till slut ett spår. De börjar 
jobba sig framåt.
När de hade kommit en bit på vägen 
kallades de tillbaka av insatsleda-
ren. Flera tips hade kommit in om 
andra platser i stan där Jesper setts. 
Karl-Erik och Rory ombads bege sig 
dit men det tog över en och en halv 
timme trots poliseskort innan de 
kunde lämna platsen, som var helt 
full av bilar och människor.

OMÖJLIGT ATT KOMMA TILLBAKA

Inte vid någon av de utpekade plat-
serna inne i stan markerade Rory. 
De kunde heller inte återvända till 
Kungsbackaparken, området hade 
blivit avlyst för att polisen skulle 
söka med sina egna hundar. Men det 
var omöjligt eftersom parken var full 
av andra hundar och människor.
Tidigt på morgonen efter återvände 
Karl-Erik och Rory till platsen. 
De tog då upp sökandet igen där 
de hade avslutat det dagen innan. 
Så småningom spårade Rory upp 
Jesper, han låg ett par hundra meter 
bort. Efter så lång tid går det fortfa-
rande att höra sorg i Karl-Eriks röst 
när han berättar om Jesper.
– Jag insåg katastrofen. Jesper hade 
kommit ut på en myr och fastnat 
i den tunna isen. Han låg på rygg 
och hade frusit ihjäl. Det kändes så 
tragiskt, berättar Karl-Erik.
Platsen låg nära motorvägen och 
Karl-Erik tror att Jesper sökt sig 

mot ljusen när det började mörkna. 
Men så fastnade pojken med foten 
och kom ingenstans. Till slut blev 
han trött och somnade för att aldrig 
vakna mer. Alldeles ensam.
Efter händelsen blev det ett rabal-
der. Föräldrarna gick ut i massme-
dia och sa att den ende som gjort 
något för Jesper var blodhunden. 
Efter händelsen bildades Jespers 
blodhundsteam, det som idag heter 
Spårhundsgruppen.
Rikspolisstyrelsen lovade självrann-
sakan om vad som gått snett och det 
hela slutade med en rapport 1996.
Ett utdrag ur den fi nns på gruppens 
hemsida. Där står det ”Blodhunden 
har en exceptionell spårförmåga och 
låter sig inte störas av att andra män-
niskor går i spårområdet. Hunden 
söker efter en utpekad person, är 
mycket uthållig och kan sättas in på 
extremt gamla spår.”.
Enligt Karl-Erik Karlsson fi nns det 
en viktig skillnad mellan en vanlig 
polishund som schäfer och en blod-
hund. Karl-Erik menar att schäfern 
är hårdare lydnadstränad men samti-
digt mindre fl exibel än blodhunden 
som inte är beroende av färska spår 
på samma sätt.

HOPPAS PÅ MER SAMARBETE MED POLISEN

Spårhundsgruppen jobbar med att 
försöka få upp ögonen för blodhun-
darna. De hoppas på att samarbetet 
med polisen åter ska komma igång. 
För helst av allt vill de hjälpa till att 
få människor som försvunnit att 
komma tillrätta.
Och det vill nog Ester med, fast hon 
inte kan prata. Under fotografering-
en tröttnar hon till slut på fotogra-
fens lockrop om att titta in i kame-
ran tillräckligt länge för att slutaren 
ska hinna med. Till slut ser hon 
med sina stora, lite sorgsna ögon, på 
fotografen och lägger labben på ar-
men. Ungefär som ”Är du inte nöjd 
snart, jag har ett jobb att sköta.”. För 
Ester hon älskar att spåra. 

Text och foto: Anders J Andersson

  Ester en fena på att spåra upp!
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! ...och samtidigt någon annanstans i Sverige

Fredagen den 11/2 deltog 

närmare 100 av Civilförsvars-

förbundets lokalföreningar i 

112-dagen och delade ut om-

kring 65.000 plånbokskort.

Flera av föreningarna har 
skickat in bilder från dagen. 

Du ser dem på detta och nästa 
uppslag. Tänk på att bilderna, 
med ett par undantag, är tagna 
samma dag. Tänk att vi var så 
många, som ungefär samtidigt 
runt om i landet, gjorde en 
insats. Häftigt eller hur?
Av bilderna ser vi att det var 

solsken i norr, snöstorm i hu-
vudstaden och regn i söder.
Civilförsvarsförbundet är en 
resurs att räkna med. Tillsam-
mans gör vi skillnad. För vem 
hade orkat dela ut 65.000 plån-
bokskort själv på en dag?
Text: Anders J Andersson

Regnvåta droppar även på kameralinsen men inget som hin-
drade föreningen i Sölvesborg att göra en insats på 112-dagen. 
Här utanför Ica och Systembolaget.

Vänster och höger: Från Vellinge-fören-

ingen deltog åtta personer. Utdelning gjordes i Vel-

linge C, Skanör, Höllviken och Östra Grevie. Foto: Inger Järsholm 

Broekhuis.

Örnsköldsviksföreningen hade fyra personer ute. 
Utdelningen skedde på Ö-viks museum, Arken 
biblioteket, Amatörteaterföreningen Samefören, 
Fjällräven-arenan, Willys, Kvantum, Oskars-galleri-
an, på gågatan, torget, Galleria port 9 samt  Flärke 
Lanthandel.

Maart Saar, Berit Johannesson och Malin 
Lindberg representerade på 112-dagen 
föreningen i Göteborg. Foto: Patrik Itzel.

Ovan: Ove Ånhed från 
Borås-föreningen delar 
ut 112-kort. Höger: Ella 
Nielsen  från Österlens-
föreningen. Foto: Marita 
Roth.

Vänster: Från Bengtsfors-Säffl  e-Åmål deltog tio medlemmar. På bilden 
Mari Jansson. Foto: Barbro Ekman. Höger: Anna Sartell, 15 år, från Civil-
försvarsförbundet Trelleborg delade ut 112-kort i köpcentrum Valen.



Sergels Torg, Stockholm: Inga-Lill Olsson, administratör på kansliet i Sundbyberg, och frivillig, delar ut ett 112-kort till en tacksam 
kvinna. Foto (denna bild plus bilderna från kanslipersonalens äventyr under dagen): Joel Sundberg
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Sergels Torg Stockholm: Inga-Lill Olsson administratör på kansliet i Sundbyberg och frivillig delar ut ett 112-kort till en tacksam

Civil 3/4 - 2011

Bilden till höger: På ett torg utanför Lönsboda delade två från Osby-föreningen ut 112-kort. 
Inskickat av Jeanette Pettersson.

Ovan: FRG i Burlöv skickade in bilden tagen på Burlövs Center i 
Arlöv. Från vänster: Margareta Hall, Zita Petersson och Bo-Arne 
Hansson samt en från allmänheten. Ulla Nilsson fotade. 

Höger: Civilför-
svarsförbundet 
Norra Västman-
land delade ut 
kort på Coop 
Extra i Fagersta. 
Med på bilden 
utdelarna Rolf 
Ström och Britt 
Larsson.



8Civil 3/4 - 2011Civil 3/4 - 2011vil 3/4 2011

Kanslipersonalen, för stunden frivilligt och ideellt arbetade,  fi ck knalla in till Stockholm 
från Solna när det uppstod brand i tunnelbanan. Bussarna var inställda och taxi gick 
inte att uppbringa. Ett rejält vinterväder med bitvis kraftiga vindar och nederbörd för-
gyllde vandringen. Vid Karlbergs station fi ck en budbil, som kört fast, understöd för att 
komma loss. Framme på Sergels torg var det, jämfört med annars, glest med folk.

Oskar Mortensen, ordförande i föreningen i Ragunda, överlämnar ett 112-kort till Ninni Olofsson, Bispgården. Solsken och uppehåll.

Vänster: Fem med-
lemmar i Kristian-
stadsföreningen 
delade ut kort på 

två platser.  

Höger: Mona 
Sandberg från 
Hallstaham-
mars fören-
ing, delar ut 
112-kort på Ica. 
Här den yngre 
generationen 
som var ny-
fi kna och glada 
mottagare av 
korten. Fotade 
gjorde Ulf Fred 
Mårtensson.
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!Jan Alsander, utbildningschef, delar ut kort på Sergels Torg. Anders M. Johansson, generalsekreterare, delar ut 
kort i Stockholms tunnelbana på väg in mot Sergels torg. En stund senare stängdes tunnelbanan av brandrök.

Föreningen i Staff anstorp delar ut 1.500 kort 
om 112. Med på bilden från föreningen är 
Laila Göransson (blå skjorta) och Ulla Jöns-
son (svartröd jacka). Platserna var Rådhuset, 
Ica-hallen och slutligen City Gross. 

Siv Jivesand 
från föreningen i Arvika-
Eda överlämnar ett kort till Anna som 
besöker biblioteket tillsammans med sin son 
Linus.

Tor Åkerwall och Bo Svensson från 
Botkyrka-Salems förening delade ut 
sina kort på lite mer än en timme. 
Tor är med på bilden. Här delar han 
ut ett kort till  en fru Lagman.

Tre personer från förening-
en i Sunne delade ut kort. 
Bland annat vid Coop, Ica 
och Systembolaget.

Ovan: Lokalföreningen i Sundsvall deltog 
med tre man och delade ut 112-korten på 
Birsta city. Foto: Christer Nauclér

Full fart på utdelningen av föreningen i Forshaga 

och Deje. Inskickat av Per-Olof Nilsson.

Tor Åkerwall och Bo Svensson från
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Behoven överskrider medlen för självskyddet

Verksamhetsresultat 2010
Energiinformationer 
23 392 deltagare 
Mål: 20 000 deltagare

Självskyddskurser
47 676 deltagare  
13 710  timmar
Mål: 9100 timmar

FRG-ansvariga, grundutbildning
36 deltagare
Mål: 40 deltagare 

FRG-ansvariga, fortbildning
127 deltagare 
Mål: 100 deltagare

FRG-ledare, grundutbildning  
77 deltagare 
Mål: 100 deltagare

FRG-medlemmar, grundutbildning*
518 deltagare
Mål: 500 deltagare

Medlemsutbildning förbundet
133 deltagare

Kriskommunikation
175 deltagare  
Mål: 175 deltagare 
 
Instruktörer, kriskommunikation
Inga nyutbildade under året.

Klimatinformation
5 673 deltagare (varav 4 126 år 2010)
Mål: 5 000 deltagare (uppdraget avslutat)

Blackout
75 spel
Mål: 70 spel

13 710

*Av de grundutbildade FRG-medlemmarna kommer cirka 29 procent från andra organisa-
tioner än Civilförsvarsförbundet (se spalten till höger).
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Utbildning i självskydd, timmar

Energiinformation, antal deltagare

2008 2009 2010

23 392

17 359
18 794

2008 2009 2010

2010 blev ett rekordår för Civilför-
svarsförbundet när det gäller själv-
skyddet. Medaljens baksida är att vi 
inte fi ck ökad tilldelning av medel och 
därför får betala med egna pengar.

9.100 har större betydelse än sif-
ferkombinationen först ger intryck 
av. Det är det antal självskyddstim-
mar Civilförsvarsförbundet blivit 
tilldelade av MSB. Men behoven 
där ute bland allmänheten är långt 

större. Beställningarna till våra 
instruktörer överskred antalet timmar 
med fl era tusen. Det är glädjande att 
Civilförsvarsförbundet har kunnat 
medverka till att ännu fl er människor 
i vårt land har fått sig viktig kunskap 
till livs. Baksidan är att förbundet har 
fått betala mellanskillnaden själv, med 
pengar som behövs i rådande läge.

Tyvärr har vi inte råd att bjussa på 
den här servicen. Därför gäller från 
2011 en ny modell för bokningen av 

självskyddstimmar (se Civil 1 - 2011 
sidorna 6-7).
En sammanfattning av samtliga 
uppdrag visar att Civilförsvars-
förbundet levererat föredömligt. 
Alla som på ett eller annat sätt har 
bidragit till detta kan känna stolthet 
för väl utfört arbete.
Några andra nyckeltal: Medlemmar 
21.836 (-860), hjärtstartare 1.035 
(+479), FRG 142 (+7). 
Text: Anders J Andersson
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i samarbete med

Genom SalusAnsvars över hundra år långa historia har vi samarbetat med ett fl ertal av 
Sveriges organisationer, föreningar och företag. Tillsammans med Civilförsvarsförbundet 
erbjuder vi försäkrings lösningar som är speciellt framtagna för dig som är medlem.

SalusAnsvar – En del av

Det är enkelt att spara pengar!
Att vara medlem i Civilförsvarsförbundet har sina fördelar. Du har till 
exempel 10 % lägre pris på dina försäkringar hos SalusAnsvar än den 
som inte är medlem. En ”genomsnittskund” med en Bil- och Villaför-
säkring har en totalpremie på ca 8 000 kr/år. Genom ditt medlemskap 
sparar du då ca 800 kr som du kan göra något roligare för.  

Dessutom erbjuder vi snabb och personlig service om något skulle hända. 

Gå in på www.salusansvar.se/civilforsvarsforbundet
eller ring 0200-87 50 30. Välkommen!

Bara för 
dig som är 
medlem!
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TIDNINGEN CIVIL
BOX 2034
SE-169 02 SOLNA, SWEDEN

Värvningstävlingen går mot sitt slut. 
Det går att ana vem som har chans 
att ta hem spurtpriserna. Men ännu 
kan någon storvärvare blanda sig i 
leken och helt ändra utfallet.

Sista april avslutas etapp fyra av 
värvningstävlingen. Under maj 
månad pågår den sista etappen. 
Intresset för tävlingen har varit 
sisådär. Men målet är att vi ska 
slå resultatet från förra tävlingen 
2007 då det värvades cirka 280 
medlemmar. Resultaten hittills 
framgår av tabellen nedan (105).
Det är viktigt att påpeka att antalet 
värvade medlemmar i en etapp inte 
sammanräknas med antalet värvade i 
en annan etapp. För dig som värvare 
kan det vara bättre att redovisa en 
större mängd nya medlemmar i en 
enda etapp. Då ökar dina chanser att 
vinna etappriset.

STÄLLNINGEN JUST NU

Ingen har vunnit fl er än en etapp. 
Det innebär att den som har värvat 
fl est medlemmar ligger närmast till 
hands att vinna spurtpriset för vär-
vare och det är Ulla Jönsson med 20 
värvade medlemmar. Den förening 
som har värvat fl est medlemmar är 

Flensbygden med 37 stycken vilket 
innebär att de nu har chans på 1:a 
spurtpriset, Olofström 2:a spurt-
priset (26 medlemmar) och Ström-
sund på 3:e (20 medlemmar). Men 
mycket kan fortfarande hända. Om 
någon av de nuvarande tävlande tar 
hem en etapp till ändras förutsätt-

ningarna. Likaså om det kommer  
in en storvärvare som överklassar 
Flensbygden. Senaste etappresultat 
fi nns på civil.se plus i de kommande 
två numren av Civil. Alla regler för 
värvningstävlingen fi nns publicerade 
i Civil 8 - 2010 och på civil.se 
Text: Anders J Andersson

Värvningstävlingen: Vem värvar flest?

Spurtpriser för föreningar: 1:a pris projektor och bärbar dator, 2:a pris projektor eller 
bärbar dator, 3:e pris mobilt bredband med kontantkort för en period av tolv månader. 
Spurtpris för värvare: Resebidrag på 10.000 kronor. För varje etapp delas det även ut 
etappriser i form av värdecheck i butiken på civil.se om 2.000 kronor (till föreningen) och 
fyra biobiljetter till värvaren. Foto: Dreamstime/ Dmitry Goygel-Sokol

vinn 
spurt-

priser
Värva!

ETAPP

1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3

VÄRVARE

Zoltan Borovszky
Lisbeth Brevig
Adam Muktar
Ismail Dahir
Christina Jönsson
Christina Jönsson
Karl-Oskar Olsson
Karl-Erik Nilsson
Karl-Erik Nilsson
Leni Björklund
Ulla Jönsson

FÖRENING

Flensbygden
Flensbygden
Flensbygden
Flensbygden
Olofström
Olofström
Olofström
Överkalix
Överkalix
Stockholm (Innerstaden)
Strömsund

VÄRVNINGSTÄVLING 2011 DELRESULTAT

VÄRVADE

11
19
5
2
6
16
4
7
9
5
20

RESULTAT

-
Vinnare etapp 1
-
-
-
Vinnare etapp 2
-
-
-
-
Vinnare etapp 3

FÖRENINGAR I LEDNING

Det är den förening som värvaren är medlem i som får tillgodoräkna sig etappvinst eller spurtvinst. Just nu 
leder Flensbygden. Eftersom ingen vunnit mer än en etappvinst avgör det totala antalet värvade medlem-
mar som föreningens medlemmar åstadkommit. Men än återstår två etapper och ställningen kan ändras.


