
civil #3 2012

  Fara på safari  Fara på safari
i Serengetii Serengeti

50
 kr

Flodhästar  ingen lekFlodhästar  ingen lek

Så används Så används 
FRG i fyra FRG i fyra 
kommunerkommuner



2 Civil #3 2012

Civilförsvarsförbundet har efter an-
sökan tilldelats ett insamlingskon-
to. Målet är att bredda förbundets 
inkomstkällor och stödja delar av 
verksamheten som är viktig men vi 
saknar fi nansiering för.

    
     90-konto beviljas ideella organi-
sationer, trossamfund och stiftel-
ser. Kontona står under speciell 
inspektion av Svensk Insamlings-
kontroll. Det är en garant för att 
insamlingskostnaderna hålls på en 
rimlig  nivå och att pengarna går 
till verksamheten.

Svensk Insamlingskontroll är en 
ideell förening vars huvudmän är 
Svenskt Näringsliv, Saco, TCO, LO 
samt FAR (organisationen för revi-
sions- och rådgivningsbranschen).
Föreningen tog över kontrollverk-

samheten 1980 från Näringslivets 
Granskningsnämnd, ett organ 
inom Svenskt Näringslivs före-
gångare SAF (Svenska Arbetsgi-
vareföreningen). Granskningsverk-
samheten hade då bedrivits sedan 
1943.
De som beviljas 90-konto kan 
ansöka om ett plusgiro-konto och 
sedan 2006 även om ett bankgiro. 
Kontona har samma nummer men 
olika uppställning, 90 02 87-4 res-
pektive 900-2874 i vårt fall.

Stödja verksamheten
Ett 90-konto börjar alltid på just 
90 och inget annat. Ibland före-
kommer det att privatpersoner 
rings upp och uppmanas bidra till 
någon insamling. Kontot börjar 
kanske på 91 och den som ringer 
upp säger då att 90-kontona tagit 

slut. Men de tar inte slut. Just nu 
fi nns 390 fungerande 90-konton.
Alla medel som samlas in kan stöd-
ja hela den verksamhet förbundet 
bedriver. Men förbundsledningen 
har beslutat att den verksamhet 
som är aktuell för insamlingen 
just nu är vår kampanj Hjärta att 
hjälpa samt vår ungdomsverksam-
het.
På www.civil.se fi nns en speciell 
informationsfl ik om 90-kontot och 
där fi nns aktuell information om 
insamlingens syfte och mål.
Förutom att göra egna insättningar 
direkt på 90-kontot kommer det att 
bli möjligt att stödja verksamheten 
genom testamente, julkort och en 
medlemsnål. Tanken är att möjlig-
heterna ska utökas på sikt. 

Text: Anders J Andersson

Insamlingskonto öppnar för fl er inkomstkällor

Sverige behöver fl er organdona-
torer. Behovet är långt större än 
tillgången. Därför vill Civilförsvars-
förbundet medverka till att fl er 
anmäler sig till donationsregistret.     

    – Civilförsvarsförbundet utma-
nar nu Sveriges frivilligorganisatio-
ner med målet att fl er människor 
ska ta ställning för organdonation, 
säger generalsekreterare Anders M. 
Johansson.

Ett sådant ställningstagande kan 
ske genom att anmäla sig till dona-
tionsregistret, fylla i ett donations-
kort som man bär med sig eller 

genom att informera sina anhöriga.
Fördelen med donationsregistret, 
som drivs av Socialstyrelsen, är att 
sjukvården vet den avlidnes vilja 
och snabbt kan fl ytta organ till 
behövande patienter. 
Gå in på Civilförsvarsförbundets 
sida www.civil.se/organ så får du 
veta mer om organdonation.

Det fi nns bara en död
Sedan 1988 gäller i svensk lag att 
man är död när blodcirkulationen 
upphört till hjärnan. Två under-
sökningar görs med minst två tim-
mars mellanrum innan dödförkla-
ring. Då är redan alla hjärnceller 

döda och man är kort och gott död.
Det fi nns alltså ingen risk att 
sjukvården börjar skära ut organ 
innan döden blivit bestående. 
Alternativet till organdonation är 
aldrig fortsatt vård utan den ska 
avbrytas snarast efter döden.
Det är bara när någon dör, som 
vårdas på en intensivvårdsavdel-
ning med respirator, som organen 
kan tas tillvara. Kroppen syresätts 
så länge det behövs för att rädda 
organen, normalt i max 24 timmar.
Genom att donera hjälper man en 
medmänniska. 
Text: Anders J Andersson

Källa: Socialstyrelsen

Kampanj ska få fl er att donera sina organ

Symbolen för 90-konto får bara användas av organisationer 
som beviljats konto av Svensk Insamlingskontroll. Våra konto-
nummer är plusgiro 90 02 87-4 samt bankgiro 900-2874.
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Tidningen Civil får citeras om källan anges. 
För insänt, ej beställt material, ansvarar inte 
redak  onen. Vi förbehåller oss rä  en a   
redigera och stryka i alla texter. 
All redak  onell text lagras i 
digital form och kan komma 
a   återanvändas. I  dningens 
tävlingar svarar vinnaren själv 
för eventuell vinstska  .

Civilförsvarsförbundet är en idéburen,
medlemsdriven organisa  on för säkerhet  ll 
vardags och vid kris. Vi fi nns för a   utbilda, 

informera och hjälpa.

År 2020 kommer 50 miljarder 
hushållsapparater att vara uppkopp-

lade via internet, IP-anslutna. Det har 

telecomföretaget Ericssons Miguel 

Blockstrand förutspått.

Men när nyttan med att ”koppla 

upp” sina elprylar blir allmängods så 

kommer 50-miljardersvallen snart att 

sprängas, ingen tvekan.

Många har redan valt bort att att 

ansluta sin telefon till det fasta telenä-

tet mot en liten telefondosa som 

kopplas till internetuttaget. Samma 

funktion, lite sårbarare men lägre 

abonnemangsavgift.

Det går också att koppla nät-

verkskameror för att hålla koll på 

sommarstugan från stan, styra larm, 

värmepannor, luftvärmepumpar, 

elradiatorer, lampor, läsa av elmätare 

och solcellsinstallationer.

Genom de smarta mobiltelefonerna, 

små datorer, har man en fjärrkontroll 

för att styra mycket av sitt liv.

I framtiden kommer våra kylskåp, 

disk- och tvättmaskiner vara upp-

kopplade. Vi kanske vi till och med 

kommer att ha en liten hemrobot som 

laddar tvättmaskinen om vi glömde 

det innan vi gick till jobbet.

Dammsugaren skickar automatiskt 

ett meddelande till vår elektroniska 

inköpslista när det börjar bli dags att 

beställa hem ny dammsugarpåse.

Vi kan via vår smarta telefon läsa av 

om kylen eller skafferiet tarvar något 

speciellt, kanske äggen och mjölken 

är på väg att ta slut. Bara fantasin 

sätter gränserna.

Den ständigt uppkopplingen 
kommer att underlätta våra liv men 

samtidigt blir vi mer sårbara. Mögel i 

kylen kan vi hantera men ett datavirus 

i kylskåpet? Vad gör vi då? Äter ute?

Anders J Andersson

Kommunikationsansvarig

INLEDNING

Sårbart när kylen kopplas till IP
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90-konto ger nya möjligheter
Civilförsvarsförbundet har beviljats e   
90-konto vilket breddar intäktsmöjlighe-
terna för verksamheten.

Så används FRG
Hur ser några av landets kommuner 
som har FRG på den frivilliga resursgru-
pen? Civil har ringt fyra kommuner.

Fara på safari
Safari i vildmarken är ganska säkert om 
man följer några enkla regler.

Camp Splash
Första regionala lägret i södra Sverige 
hölls i somras med passande va  entema.

Sverige Runt
Föreningsak  viteter från några av Civil-
försvarsförbundets lokalföreningar.

NYTT I KORTHET

Billigare bilförsäkring 
om du kör lugnt
För den som håller hastighets-

begränsningarna kan bilförsäk-

ringen i framtiden bli upp till 30 

procent billigare.

Genom en teknisk lösning som 

bygger på GPS kommer försäk-

ringsbolagen att kunna hålla 

koll på sina kunder.

Ett försök har redan gjorts med 

250 billister inom ett forsk-

ningsprojekt kallat ”Grönt ljus”. 

Resultatet blev att fortkörning-

arna halverades jämfört med en 

kontrollgrupp.

Bakom studien står försäkrings-

bolagen Folksam och SalusAn-

svar samt Trafi kverket och MHF 

(Motorförarnas helnykterhets-

förbund).

Inget framgår dock ännu om hur 

länge data ska sparas och vem 

som kommer att få tillgång. 

Unga vill hjälpa till i 
händelse av kris
Om en kris inträffar är två av tre 

totalförsvarspliktiga 18-åringar 

positiva till att ställa upp och 

arbeta ideellt.

Frågan är bara hur detta ska gå 

till eftersom hela 62 procentinte 

vet vart de ska vända sig om en 

kris inträffar.

Den största enskilda källan till 

information ses SOS Alarm vara 

men många kan tänka sig att 

ringa kompisarna, surfa runt på 

nätet eller ”fråga morsan”.

Källa: MSB/United Minds. 

SalusAnsvar uppköpt 
av Folksam
Norska DNB har sålt SalusAn-

svar till svenska försäkringsbo-

laget Folksam, som vill öka sin 

marknadsandel.

För dig som medlem och 

försäkringstagare fortsätter din 

försäkring som vanligt.

Samarbetet mellan Civilför-

svarsförbundet och SalusAnsvar 

fortsätter som tidigare. De 

erbjuder alla medlemmar för-

månliga medlemsförsäkringar. 

Genom marknadsföring i Civil 

och civil.se får vi också intäkter 

som gagnar hela vår verksam-

het. I somras stödde SalusAn-

svar oss genom att sponsra vår 

medverkan i Almedalen.

I oktober eller november kom-

mer SalusAnsvar att ta kontakt 

med alla medlemmar (som 

inte redan är kunder eller har 

”Nixat” sig) och erbjuda olika 

försäkringslösningar.

Jämför med din nuvarande för-

säkringslösning. Är erbjudandet 

från SalusAnsvar bättre så är det 

bara att byta och dra nya av din 

medlemsförmån. Det har många 

medlemmar redan upptäckt.

Kontaktuppgifter till SalusAnsvar: 

telefon: 0200-87 50 20, e-post: 

kundcenter@salusansvar.se 
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Frivilliga resursgrupper i praktiken
Sverige fi ck sin första frivilliga re-
sursgrupp 2004. Just nu fi nns FRG 
i 131 av landets 290 kommuner. 
Civil har talat med fyra av dessa 
FRG-kommuner.

     Det som är så slående med 
FRG-konceptet är att det är så 

anpassningsbart till lokala förhål-
landen och behov.
De fyra kommuner Civil har varit i 
kontakt är inte den andra kommu-
nen lik, de lokala behoven styr.
Genomgående är att man är nöjd 
med sin FRG och inte vill vara 
utan den. 

Återväxten är det problem som i 
princip kan fi nnas. I Falun annon-
serar man lokalt och i Linköping 
samarbetar kommunen med en 
lokal gymnasieskola vilket har ut-
vecklats till en bra rekryteringsbas 
för FRG. 
Text (detta uppslag): Anders J Andersson

Spännvidden för vad frivilliga resursgrupper kan användas till är stor visar Civil:s rundringning till fyra FRG-kommuner. Bilder är tagen i ett annat sam-
manhang och illustrerar en FRG som fått i uppdrag att bland annat upprätthålla en informationspunkt till allmänheten.

För Örkelljunga var stormen Gudrun 

2005, som  snarare var en orkan, en 

väckarklocka. Örkelljunga kommun drab-

bades hårt med utslaget el- och telenät 

men även ofarbara vägar genom alla 

nedfallna träd.

Örkelljunga ligger i nordvästra Skåne 

och gränsar till Halland och Småland 

(Kronobergs län).

Civilförsvarsförbundet lokalt gick aktivt in 

och hjälpte kommunen med bland annat 

utdelning av fotogenkaminer.

I dag har Örkelljunga 20 kontrakterade 

FRG-medlemmar. Bildandet gick smidigt, 

det fi nns en stor entusiasm i kommunen, 

berättar säkerhetssamordnare Kenth 

Svensson i Örkelljunga kommun.

– På lokalföreningens årsmöten kommer 

70-80 personer. Det är ingen slump att 

de lyckats placera ut fl est hjärtstartare i 

förhållande till befolkningsmängden.

Det är den entusiasmen som kommunen 

kanaliserar genom FRG.

– Medlemmarna är en trogen skara men 

medelåldern är hög.

Kommunen har varit i kontakt med 

skolorna för att lösa återväxten.

I Örkelljunga, med cirka 9.500 invånare 

en relativt liten kommun, fi nns alltid 

behov.

Användningsområdena i Örkelljunga, 

för den frivilliga resursgruppen, är att 

hjälpa till med vattenutdelning, bemanna 

trygghetspunkter och förmedla informa-

tion, hantera fotogen- och gasolkaminer, 

hantera gasolen och mindre reservkraft-

verk. Även ansvara för reservkraften till 

den lokala masten för närradion.

Verksamheten är igång hela tiden. Även 

om det inte är varje dag som kommunen 

har skarpa uppdrag hålls FRG:s aktiv 

genom andra arrangemang. Nyligen 

hade man en vattendag dit 130 personer 

kom. Det ger möjlighet för resursgrup-

pen att visa upp sina färdigheter men 

också att sprida kunskapen om den och 

värva nya medlemmar till gruppen. Pep-

par peppar... (en dag för äldresäkerhet 

som Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, MSB, anordnar) är en annan 

aktivitet som gruppen deltar i.

Vilka planer har ni för framtiden för 
er FRG?
– Vi ska utveckla informationsbiten för 

bemanningen av trygghetspunkterna. 

Arbetsuppgifterna är redan etablerade, 

säger Kenth Svensson.

Han säger sig kunna rekommendera 

frivilliga resursgrupper till andra kommu-

ner. FRG fyller en bra funktion genom att 

hjälpa till i situationer då resurserna inte 

räcker till i en liten kommun som Örkel-

ljunga. Det fi nns ett lokalt engagemang 

som gynnar hela kommunen. 

Stormen Gudrun väckte Örkelljunga liksom många andra kommuner
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Falu kommun har 56.000 invånare och 

ligger i sydöstra delen av Dalarnas län.

Den frivilliga resursgruppen består av 

130 godkända och aktiva medlemmar.

När det tidigare hemskyddet lades ned 

bildades direkt en frivillig resursgrupp 

i kommunen vars centralort, tillika 

Dalarnas residensstad, är Falun.

Jan-Åke Holmdahl är säkerhetssam-

ordnare i Falu kommun. Han menar att 

när det väl krisar till sig kommer det 

att fi nnas armar och ben därför att folk 

ställer upp. Men innan dess kommer det 

att inträffa en mängd mindre allvarliga 

händelser. Då fi nns vardagsnyttan för 

den frivilliga resursgruppen.

– Vi har instruerade och utbildade perso-

ner som kan ta tag i ytterligare folk och 

lösa uppgiften. De är extremt duktiga.

Rekryteringen har hittills gått av sig själv 

genom mun till mun-metoden. Först i 

år har man satt in en annons och då ett 

helt uppslag i Falu-kuriren för att söka 

nya aspiranter till FRG.

FRG i Falu kommun är ytterst välut-

rustad. Den har tillgång till 20 mobila 

kraftverk, från 50 till 500 kVA, 1.600 

meter skyddsbarriär vid översvämningar 

och mängder av annan utrustning.

Blir det problem med vattnet trycksätter 

man fastigheterna direkt från tankar.

– FRG är intressant. Kommuninvånarna 

ser detta som samhällsnytta och lär sig 

saker som man själv kan ha nytta av 

samtidigt som man har roligt tillsammans.

Falu FRG består i dag till 60 procent 

av kvinnor. Snittet för hela gruppen är 

35/40 år. De som är med i Falu FRG är 

förbi tiden med småbarn 

och har därför tid över.

– Äldre får också vara 

med. Om larmet går på 

dagtid så är de pigga 

äldre en viktig resurs. 

Vi har folk som är upp 

i 70-årsåldern som 

är kloka, pigga och 

raska, berättar Jan-Åke 

Holmdahl.

Genom att jobba rätt 

och med rätt utrustning behövs heller 

ingen råstyrka. Allt är dessutom ett stort 

grupparbete.

Från kommunen har man sagt att FRG 

ska fi nnas tillgänglig inom tre timmar 

från larm. Vid en översvämning i Säter, 

en annan kommun 50 kilometer längre 

bort, ryckte de ut och hade monterat 

skyddsbarriären inom tre timmar. Så i 

praktiken kan det gå snabbare.

Säter har en FRG men en mindre sådan 

och då var det naturligt, efter begäran, 

för Falu kommun att ställa upp med FRG. 

Kostnaderna fakturerades Säter efteråt. 

Även Borlänge har tagit hjälp av FRG i 

Falu kommun.

Bakgrunden för de som verkar i den 

frivilliga resursgruppen varierar. De kom-

mer från yrkesgrupper 

som ingenjörer, från 

sjukvården, svetsare, 

poliser, administratörer, 

helt enkelt ett tvärsnitt i 

samhället.

– Den tvärsnittskun-

skapen fi nns inte på 

en enskild förvaltning, 

här har man en stor 

kunskapsbank, menar 

Jan-Åke Holmdahl.

Han berättar att kommunen har 

resonerat så att med FRG fi nns en stor 

vardagsnytta. Det är inte bara akuta 

insatser utan det kan även vara stöd på 

olika sätt vid underhållsarbeten. Polisen 

har anlitat FRG för eftersök, redan vid 

första försöket fann man den bortkomne 

vid liv.

– Det är en trigger. 70 FRG-medlemmar 

är godkända som eftersökspersoner.

De underlättar för polisen som slipper 

binda upp stora polisiära resurser vid 

enstaka tillfällen.

Det är heller ingen självklarhet att en 

polis ska upptas med att stå vid en av-

spärrningslina och informera om ett ras.

Falu FRG sparar också pengar åt Falu 

kommun. En vinter hade man en fastig-

hetsägare som inte längre kunde ta hand 

om sig själv och sina hyresfastigheter.

Det handlade om fem hyreshus med 60 

lägenheter som var i behov av evaku-

ering därför att ingen längre ville sälja 

pellets till fastighetsägaren. Samtidigt 

hade den rättsliga processen med 

tvångsförvaltning alternativt konkurs inte 

kommit tillräckligt långt.

Kommunen stod då inför en situation 

med evakuering. Kostnaderna för att 

inkvartera hyresgästerna på hotell skulle 

bli stora. Samtidigt skulle husen frusa 

sönder och bli obeboeliga lång tid.

Kommunen löste det så att den köpte 

in pellets och FRG såg till att hålla igång 

pannorna under rättsprocessen. Någon 

evakuering behövdes inte, kommunen 

sparade stora pengar. Fördelen för 

FRG-medlemmarna, berättar Jan-Åke 

Holmdahl, är att de tas emot som hjältar.



FRG i Falu kommun gör stor vardagsnytta och sparar pengar

Det geografi ska områdesansvaret 
kräver FRG menar Linköping

Vansbro FRG avlastar kommunens 
organisation när det bränner till

Linköping är en sprudlande stad 

med ett starkt näringsliv och en aktiv 

universitetscampus. Linköping är 

Sveriges femte största kommun med 

145.000 invånare.

Kommunen har 150 FRG-medlemmar, 

minst hälften är aktiva.

Varför skaffade ni FRG i Linköping?
– Det beror på att kommunen har 

ett geografi skt områdesansvar. Vid 

en allvarlig händelse behöver vi mer 

resurser, det kräver både kompetens 

och kvalitet men även kvantitet, säger 

Kenneth Andersson, säkerhetschef 

Linköpings kommun.

Linköping har under lång tid haft sam-

verkan med Civilförsvarsförbundets 

lokalförening i kommunen innan FRG 

tog form. I FRG ingår även medlemmar 

från andra frivilliga försvarsorganisatio-

ner som Lottakåren, Bilkåristerna, FRO 

men också från Hemvärnet.

Rekryteringen sker genom samarbete 

med gymnasiet Birgitta-skolans om-

vårdnadsprogram. De som anmäler sitt 

intresse får två timmar utbildning på 

lektionstid men resten görs på fritiden. 

Eftersom det är riksintag är det ett 

visst bortfall, när eleverna fl yttar hem, 

men det är en uppgift för Civilförsvars-

förbundet lokalt att fånga upp dessa i 

andra frivilliga resursgrupper.

Ungdomarna går i tredje ring. Två 

utbildningsomgångar är genomförda 

och vid en deltog ett 35-tal ungdomar.

Den senaste händelsen under lagen 

om extraordinära händelser, som FRG 

användes för, var stormen Per. Då var 

FRG ute och körde vatten och besökte 

äldre i kommunen.

Sedan dess har man använt gruppen 

vid skyfall och då i ett ytterområde.

– Jag tror det kom 165 mm regn på 

kort tid, en järnvägsbank och en väg-

bank spolades bort, berättar Kenneth 

Andersson.

En FRG-grupp med terrängbil ryckte ut 

till omsorgsboendet i området.

Kenneth Andersson räknar upp andra 

användningsområden som när det blir 

elbortfall och att det åligger kommunen 

att trygghetslarmen fungerar. Då får 

FRG åka runt och kolla hur folk mår.

Kommunen har sex terrängbilar som 

fi nns till hands vid behov.

Nyligen hade Linköping en stor sam-

verkansövning med Kinda och FRG. 

Uppgiften var att rekognosera vägar ut 

och in i området och stoppa andra från 

att köra in där.

– Det var ett stort erfarenhetsutbyte för 

FRG, säger Kenneth Andersson.

För framtiden vill han ha 150-170 

aktiva. Behoven fi nns. FRG stödjer 

kommunen i vardagen men även vid 

extraordinära händelser.

Vansbro ligger i sydvästra Dalarna. 

Kommunen är ganska liten med 6.800 

invånare.

Här har man haft FRG länge. 2010 

fi ck resursgruppen en nystart när 

ett antal hemvärnsmän gick över till 

FRG och en sammanslagning gjordes 

med resursgrupperna i Vansbro och 

Malung-Sälen. Hemvärnsmännen ville 

fortsätta verka lokalt på hemorten.

Vansbro kommun har i dag kontrakt 

med 25 FRG-medlemmar.

Varför skaffade ni FRG?
– Vid behov ska vi kunna utöka med 

mer folk inom något område. FRG 

hjälper till på visa områden i dag men 

vi tittar på fl er uppgifter, säger säker-

hetssamordnare Niclas Jolhammar.

FRG är utbildat för handräckning vid 

skogsbränder. De ska kunna ställa upp 

för informationsinsatser, trygghets-

punkter där det även ska kunna fi nnas 

vatten för allmänheten.

Ansvarsområdena anpassas till de 

risker som fi nns i kommunen.

FRG:n är också engagerad utanför 

kommunens försorg och hjälper till 

som trafi kvakter vid Vansbro-simning-

en med mera.

– Det är vi glada för, det håller igång 

deras nätverk. FRG består av eldsjälar 

och verksamheten är nödvändig för 

kontinuiteten, berättar Jolhammar som 

tycker FRG är en bra resurs.

Säkerhetssamordnare Niclas Jolhammar och räddningsledare Mat-
tias Ström (till höger) informerar delar av frivilliga resursgruppen.
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På safari är det två saker som gäller: f
Fara på Safari har artikelförfat-
taren valt att sätta som tema. 
Ett dubbelt budskap. Att åka på 
safari kan ha sina faror men följer 
man reglerna är det säkrare än att 
gå på en stadsgata en sen kväll.

     Ordet Safari förknippar nog 
de fl esta med jaktexpeditioner i 
Afrika. Vem minns inte de gamla 
fotona med män i tropikhjälmar 
och rejäla ”elefantbössor”? Visst 
förekommer ännu jaktsafaris. 
Höga trofékostnader har dock 
begränsat dessa. 
Men - safarin lever ännu. Nu ofta 
i annan form. Numera är det van-
ligen en resa genom natur, för att 
uppleva och fotografera däggdjur 
och fåglar i naturlig miljö.
Jag och reskamraten Gunilla Skår-
man, yrkesverksam i Kenya under 
25 år, samt med ett brett safari-
förfl utet, har tillsammans under 
de senaste tio åren upplevt många 
och långa safaris i Sydafrika, 
Zimbabwe, Tanzania, Lesotho och 
Swaziland.
I Serengeti, Tanzania, har vi följt 
den stora vandringen, (The Great 
Migration), där hjordar om mil-
jontals djur, framförallt zebror 
och gnuer, söker nytt bete. De följs 
av jagande lejon, leoparder och 
geparder samt asätande hyenor 
och gamar.
Vi har sett gnuerna föda sina 
kalvar framför våra ögon och sett 
hur den lilla kalven efter bara en 
timma följer hjorden.
Vi har sett lejonen slöa i akacior-
nas skugga dagtid, för att kväll och 
natt jaga. 
Men mest av allt var det, i alla fall 
för mig, Serengetis mäktiga natur, 
som berörde. De stora, öppna gräs-
savannerna med betande hovdjur.
Savannerna med den karaktäris-
tiska paraplyakacian och nära 
40-talet andra akaciaarter, med 
elefanter, samt giraffer, betande 
kronornas löv.
De mäktig kopjes (granitforma-
tioner), som slumpmässigt bröt 

savannens oändliga vidd. Den blå 
himlen, ibland med mäktiga moln-
fenomen, exempelvis vitkantade 
åskmoln, som hotfullt mullrande 
dök upp vid randbergen under 
eftermiddagarna.

Aldrig har jag upplevt naturens 
skönhet så starkt som här!

Trygg på safari
Att fara på safari innebär alltid 
oväntade, spännande och för oss 

Civil:s utsända Inger Järsholm Broekhuis från Civilförsvarsförbundet Vellinge, tillika ordförande i föreningen, fångad

6
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följ reglerna och använd sunt förnuft!

de tre lejon på bild som låg och spejade i Serengetis naturreservat i Tanzania. Safari är swahili och betyder resa, expedition. Foto: Inger Järsholm Broekhuis

nordbor annorlunda upplevelser. 
Men litar man ej på reglerna och 
sitt sunda förnuft kan ”olyckan” 
vara framme. 
Lyssna och lyd råden, då är det 
inte alls farligt, då kan man känna 

sig helt trygg. Själva färdas vi helst 
ensamma i bil.
– Men, ni hade väl livvakter, bru-
kar vänner utbrista. Afrika är ju så 
farligt!
Men nej. Försiktighet krävs fram-

förallt nära storstäder och popu-
lära turistorter.
Själv skulle jag aldrig, lika lite 
som i Johannesburg, få för mig att 
vandra genom Malmö om natten!

Fortsättning på nästa uppslag
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Håll avståndet till elefanterna! 
Varning till alla billister. Bäst 
att följa rådet annars kan det 
bli andra bullar.
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Fortsättning från föregående
I Afrika fi nns många av världens 
giftigaste ormar. En av dem är den 
svarta mamban. Blir man biten 
av den har man högst 20 minuter 
kvar att leva, såvida motgift inte 
sätts in omedelbart.
Så se upp var du sätter fötterna! 
En dag ringlade plötsligt en, med 
höjt huvud väsande mamba, över 
vägen framför bilen. Gunilla tjoade 
entusiastiskt. Jag drog för säker-
hets skull upp fötterna under mig i 
jeepen...
Lite längre fram låg en överkörd, 
svart mamba. Efter att ha kon-

staterat att den var garanterat 
tillplattad till döds grep Gunilla 
min kamera och gick ut för att fo-
tografera trafi koffret. Jag satt fegt 
kvar i bilen.
Ändå måste det ha varit något djä-
vulskap med den ormen. Jag hade 
ett nytt, dyrt minneskort i kame-
ran, som redan innehöll många 
bilder. Några timmar senare lade 
kortet oförklarligt, ej reparerbart, 
av för gott.
Jag bryr mig inte om vad folk 
säger; jag ger mig den på att det 
var mambans odödliga själ, som 
hämnades!

Vana safariresenärer tömmer sina 
skor före användandet.
Det glömde jag en tidig morgon, 
när jag körde ned en fot och fann 
att jag endast  kom ”halvvägs”, 
att något rörde sig längst ned.
Fylld av fasa drog jag upp foten - 
och lika snabbt efter den kom en 
stor, förskräckt groda hoppande.
Jag insåg att det lika väl kunde 
varit en orm, eller skorpion…
Jag hade inte följt reglerna. Det 
kunde stått mig dyrt! 

Text och foto: Inger Järsholm Broekhuis

Malaria dödar fl est människor i Afrika. 
Slarva därför inte med motmedel i 
malariaområden. Tyvärr har myggorna 
utvecklat en resistens mot medicinen.
Använd därför heltäckande kläder 
efter skymningen, myggmedel samt 
moskitnät kring bädden om natten.
Dock är många områden fria från 
malariaförande moskiter.
Kanske något förvånande är, att fl od-
hästar kommer god tvåa när det gäller 
att döda människor. De ser så fredliga 
ut, dessa kolosser, fridsamt tillbring-
ande dagarna i vattensamlingar. Man 
ser endast öronen och näsborrarna 

ovanför vattenytan. Det är lätt att tro 
att de stillsamt simmar runt och äter 
fi sk med mera.
Men icke. De kan inte simma. De står 
eller vandrar på bottnen med sina 
korta, stabbiga ben och är dessutom 

vegetarianer utan lust till kött.
I skymningen vandrar de upp på land 
för att under natten beta grönt och i 
soluppgången återvända ned i vatt-
nets svalka. De kan avlägsna sig fl era 
kilometer från sina kära vattenhål.
Men, Gud nådde den, som råkar 
”vara i vägen” för reträtten. Den till 
synes sävliga kolossen, med en vikt 
på omkring 2,7 - 4,5 ton, blir till ett 
blixtsnabbt vidunder, som krossar allt 
i sin väg.
Flodhästar går till anfall mot allt, som 
den uppfattar som det minsta farligt! 
Text/foto: Inger Järsholm Broekhuis

Malaria dödar fl est men fl odhästar kvalar in på en andraplats

fö D ä lä

Inger Järsholm Broekhuis här, i kungariket Lesotho omgärdat av Sydafrika, 
tillsammans med en lokal förare. De är på väg genom Sani Pass upp mot 
Afrikas högst belägna pub på 2.874 meters höjd, Sani Top Chalet. Den 
enda farbara vägen dit är dock så farlig att speciellt utbildade förare med 
fyrhjulsdriven bil är tvunget. Notera det vackra landskapet men också 
skylten på fordonet. ”Pensionär, har ingen klocka, ingen telefon, inga 
bekymmer och inga pengar”. Foto: Gunilla Skårman

Världens snabbaste däggdjur, geparden. På korta sträckor kan den nå upp 
till 114 km/h i hastighet. Den har litet huvud, lång svans och slank kropp. 
Geparden sägs påminna mer om en vinthund än andra kattdjur. Ibland 
förväxlas den med leoparden som har vissa likartade drag. Men till skillnad 
mot leoparder, lejon och andra nattaktiva rovdjur är geparden aktiv på 
dagarna. Geparden har bland annat förstorade näsgångar för att den ska få 
tillräckligt med syre när den springer fort. Källa: Wikipedia.se
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Vatten som tema på Camp Splash
En helg i början av september 
var det dags för ”södra” Sveriges 
första regionala ungdomsläger, 
Camp Splash. Lägret hölls i Mjöl-
by i Östergötland. Tolv ungdomar 
och fem ledare deltog.

     Temat för Camp Splash var, 
vilket namnet kanske antyder, 
vatten. 
Första dagen hade vi tillgång 
till lagom mycket vatten, andra 
dagen handlade det om mycket 
alternativt för mycket vatten och 
tredje dagen hade vi sparsamt med 
vatten. På många platser är vatten 

ingen självklarhet och det kanske 
fi ck några av ungdomarna att 
tänka till.

Deltagarna bodde på Rinna läger-
gård utanför Mjölby och innehållet 
var både faktabitar och övning 
respektive lek med ”vatten” som 
den röda tråden.

Lördagen var den stora vattenda-
gen när alla begav sig från läger-
platsen till en närliggande simhall, 
där deltagarna fi ck ett pass om 
vattensäkerhet.
Först kontrollerades simkun-
nigheten bland deltagarna. För 

att räknas som simkunnig ska du 
kunna hoppa/dyka i, simma 200 
meter varav 50 meter ryggsim. 
Därefter handlade det om livrädd-
ning i vatten.
Viktigt på vårt första läger var 
att se till att det var ungdomarna 
själva som förmedlade kunskapen 
till varandra i så stor utsträckning 
som möjligt. 
Det fi nns redan planer på ett 
uppföljande läger i augusti nästa 
år. Mer information om detta kom-
mer. 

Text: Åsa Hagelberg

Mycket gräs trots att temat var vatten. Men det går lika bra att vara 
på fast mark. Översta bilden är från sex-kampen och grenen kast 
med livboj, i det här fallet en rosa rockring. Till höger är det stafett 
med förbundna ögon och här gäller det att undvika att riva hindren. 
Som för stunden utgörs av plastmuggar.

Vill du engagera dig i närmas-
te frivilliga resursgrupp?
Gå då in på www.civil.se > 

kontakt > verksamhetsledare. 

Kontakta VL i ditt område så får 

du veta hur du ska gå tillväga. 

Landsbygdsfrågor väntas stå 
på agendan i valet 2014
Nu får det gamla landsbygdpar-

tiet Centerpartiet konkurrens 

om glesbygdsväljarna. Även 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet 

satsar nu på dessa frågor i 

kommande riksdagsval.

– Det är goda tecken när parti-

ledare som Fridolin och Sjöstedt 

lyfter upp landsbygdsfrågorna 

på sina politiska agendor. Det 

är också tecken på att lands-

bygdens frågor blivit valfrågor, 

säger Inez Abrahamzon, en av två 

ordförande i organisationen Hela 

Sverige ska leva! 

Kraftsamling inom rättsvä-
sendet för minskade brott
Riksrevisionen har undersökt 

vad regering och rättsväsendets 

myndigheter gjort de senaste 

tio åren för att brottsmål ska 

hanteras effektivt.

Resultatet är en förbättring men 

inte tillräckligt. Brottsligheten 

har inte minskat i tillräcklig 

omfattning menar man.

Riksrevisionen vill nu se nya tag 

från regering och de rättsvår-

dande myndigheterna. Se www.

riksrevisionen.se för mer info. 

NYTT I KORTHET
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Beställ julkort och stöd samtidigt Civilförsvarsförbundet. Korten 
säljs i jämna tiotal och kostar tio kronor/styck. Av den summan 
går nästan fyra kronor till förbundets insamlingskonto. Korten 
är dubbelvikta och kuvert ingår. Insamlade medel används till att 
stötta vår ungdomsverksamhet och kampanjen Hjärta att hjälpa, 
som sprider kunskap om hjärtstartare och letar sponsorer eller 
delar ut hjärtstartare till behövande organisationer.

10 stycken 100 kr plus porto 10 kr = 110 kr
20 stycken 200 kr plus porto 20 kr = 220 kr
30 stycken 300 kr plus porto 30 kr = 330 kr
40 stycken 400 kr plus porto 30 kr = 430 kr

Om du samtidigt vill stödja förbundet med ett större belopp
lägger du bara till det på slutsumman. Sätt in pengarna på
plusgiro 90 02 87-4 eller bankgiro 900-2874. Glöm inte att skri-
va hur många kort du beställer samt din adress + telefon.

Har du frågor mejla till gava@civil.se eller ring 08-629 63 70.

Ett säkrare liv hela livet – även i utsatta lägen

Stöd CivilförsvarsförbundetStöd Civilförsvarsförbundet
Julkort 2012

ten 
n 

n 
att 

pa,

kri-

HLR-demonstration
på Kil hela veckan
Civilförsvarsförbundet Kil deltog 

även i år i det lokala arrang-

emaget Kil hela veckan. På bil-

den demonstrerar föreningens 

ordförande Marianne Johansson 

HLR. Se även ”Kil hela veckan” 

2012 på YouTube. 
Text och foto: Bertil Löfgren

Omkring 80 personer ville 
veta mer om Hitta Vilse
På försommaren var Civil-

försvarsförbundet Jönköping 

inbjudna att ha ett informations-

bord vid kommunens nätverks-

träff för Fritidspedagoger.

Det var barnpaketet och speci-

ellt Hitta Vilse som var lockande.

Cirka 80 personer ville ha mer 

än muntlig information. 
Text: David Wibeck

Frivilliga resursgruppen
storövade i Laholm
I mitten av maj var det storöv-

ning med ungdomsbrandkåren 

och FRG i Laholm plus inbjudna 

medlemmar från Halmstad FRG.

Scenariot var att 14 ungdomar 

hade förirrat sig uppe på Hal-

landsåsen. Det fanns skadade 

och alla var nedkylda. Bygde-

gården i Hasslöv fi ck tjäna som 

stab för räddningsarbetet. 

FRG-medlemmarna fi ck ta rätt 

på ungdomarna, hjälpa till med 

hjärt- lungräddning, omplåst-

ring, registrering av person- och 

kontaktuppgifter med mera. I 

övningen användes även ambu-

lans. Totalt deltog 50 personer. 

Uppdraget om övningen kom 

från chefen för räddningstjäns-

ten i Laholm. 

Nationella ungdomsrådet
på Vildmarksmässa
Tidigare i år fanns ungdoms-

rådet på plats med en monter 

på Vildmarksmässan i Älvsjö. 

Många kontakter blev det med 

intresserade som ville veta mer 

om verksamheten. 
Foto: Jan Alsander

Publicera ert lokala
material även på webben
På civil.se är utrymmet obe-

gränsat till skillnad mot i 

tidningen. Webbredaktör Joel 

Sundberg hjälper er att komma 

igång med civil.se 

SVERIGE RUNT

Carolina Magnusson på Kustbevakningen berättar om användningen av 

en av de snabba båtar de har i sin fl otta.

Studiebesök hos Kustbevakningen i Göteborg
18 medlemmar från Civilför-

svarsförbundet Svenljunga 

åkte nyligen till Göteborg för 

ett besök hos Kustbevakningen.

Där fi ck de lära sig om 

Kustbevakningens uppgifter, 

arbetssätt och organisation. 

Dygnet runt övervakar de Sve-

riges territorialgräns, arbetar 

med brottsbekämpning och 

miljöskydd. 
Text och foto: Sven Persson



POSTTIDNING B
TIDNINGEN CIVIL

BOX 2034

SE-169 02 SOLNA, SWEDEN

NYHET!
PERSONFÖR-

SÄKRINGAR

PÅ WEBBEN

i samarbete med

Enkelt att teckna person-
försäkring på webben! 
Det är vanligt att man har försäkringar för både bil och hem men 
tyvärr glömmer att försäkra det viktigaste man har - sig själv och sin 
familj. Många tar för givet att de kan behålla sin livsstil med semes-
terresor, bil, boende och nöjen - även om olyckan är framme. Vi vill 
att du ska kunna göra det. Därför fi nns våra personförsäkringar.

Nu kan du enkelt ansöka om exempelvis Olycksfall- och Sjukförsäk-
ring direkt på www.salusansvar.se/person.

Föredrar du att ringa är du välkommen på telefon 0200-87 50 00. 

Välkommen till SalusAnsvar!


