#4 2012

50 kr

civil

Änggärdet utanför Flen

En säker hamn när
krisen kommer

Utökat uppdrag från MSB
Årets julklapp

Testhornet
Testhornet kan hängas på en krok eller
mot en kant som ett vanligt skohorn
(se bilden). Testhornet är dock längre
och har en liten knopp längst upp,
som underlättar konditionstestet
av batterierna i brandvarnare.
Du behöver inte upp och klättra
och riskera att ramla ned. En
bra julklapp för hela släkten
och vännerna. Beställ redan
nu så har du leverans före
jul (leveranstiden är en till
två veckor). Se nedan för
beställningsinformation.

Beställ Testhornet, det
smarta skohornet. Testhornet
är 78 centimeter
långt. Längden gör
det enklare att ta på
sig skorna utan att
behöva böja sig alltför mycket. Men med
Testhornet når du också
testknappen på brandvarnaren direkt från golvet för
de vanligaste takhöjderna.
Du slipper släpa omkring
påå en stoll eller
ll lik
liknande
d varje
j
gång det är dags att testa batterierna i brandvarnarna.
Testhornet tillverkas i Sverige i
återvunnen och återvinningsbar ABS-plast.
Pris 48 kronor + porto.
Skohornet är vitt. Civilförsvarsförbundets logga finns
självklart tryckt på skohornet
(ingår i priset).
Beställ via butiken på www.
civil.se eller ring Strömbergs
(30 kr för telefonbeställning
tillkommer) på 08-449 88 00.
Artikelnummer: 2208.
Ett säkrare liv hela livet – även i utsatta lägen
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Civilförsvarsförbundet har fått
ett tilläggsanslag på 1,8 miljoner
kronor för 2012 inom krisberedskapen. Det utökade uppdraget har
en positiv inverkan på nästa års
organisationsbidrag.
På några få dagar utökades Civilförsvarsförbundets uppdrag från
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB. Förfrågan
kom en onsdag och redan två
dagar senare hade MSB godkänt
Civilförsvarsförbundets uppdragsförslag. Det innebär för helåret
2012 en utökad uppdragsvolym för
förbundet inom krisberedskapen

på cirka 1,8 miljoner kronor. Detta
påverkar också nästa års organisationsbidrag i positiv riktning.
Följande delar ingår i tilläggsuppdraget för resten av året: Grundutbildning av 15 FRG-ansvariga,
fortbildning av 125 FRG-ansvariga, kriskommunikation för
medlemmar i FRG (50 deltagare),
utbildningskonferens/erfarenhetsutbyte gällande FRG genomförs i
varje län och slutligen en förstudie
om samverkan med SKL inom
förebyggande kris- och säkerhetsinformation. 
Text: Anders J Andersson

Framgång för nya hjärtstartarpaketet
Sedan 1 juni har 61 hjärtstartarpaket placerats ut. I det nya hjärtstartarpaketet ingår även HLR-utbildning med 1,5 timme för upp till 20
personer.
Det nya hjärtstartarpaketet
riktar sig till företag, kommuner,
landsting, myndigheter och andra
kommersiella verksamheter. Paketet kostar 14.900 kronor exklusive
moms och inkluderar förutom
hjärtstartaren även en utbildningscheck, går att överlåta om man
inte har behov av att utbilda sin

egen personal, som berättigar till
HLR-utbildning (1,5 timme) för
upp till 20 personer.
Ideella verksamheter som föreningar, organisationer, idrottsklubbar,
byalag och liknande kan beställa
hjärtstartaren för 12.000 kronor
inklusive moms men utan utbildning. Till denna målgrupp kan ni
erbjuda våra kostnadsfria självskyddsutbildningar.
Produktblad finner ni på hemsidan
under ”För medlemmar”. 
Text: Anders J Andersson

Samarbetsavtal med Medborgarskolan
Ett samarbete har inletts med
Medborgarskolan. Civilförsvarsförbundet kommer att utbilda
Medborgarskolans ideella ledare
och deltagare i studiecirklar i hjärtlungräddning samt Vår Sårbarhet.
Utbildningen sker utan kostnad
och är möjlig om det tydligt framgår att det är ett tillägg till studiecirkelns program och att kurserna
är kostnadsfria för deltagarna.
Vi utbildar även Medborgarskolans
anställda i hjärt- lungräddning,
mot kostnad.
Medborgarskolan marknadsför och

sprider information om utbildningarna i hjärt- lungräddning bland
sina handledare/regionchefer.
Handledarna administrerar och
anordnar dessa kurser genom att
boka ett datum och samla deltagarna.
Instruktörer bokas genom Civilförsvarsförbundets verksamhetsledare
på vår hemsida www.civil.se under
”För medlemmar” (håll markören
över ”logga in” så kommer valet
upp). Sedan är det bara att klicka
sig vidare. 
Text: Anders J Andersson
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Nya uppdrag från MSB gläder
Om du har lusläst tidningen från
början har du redan sett att Civilförsvarsförbundet fått ett utökat uppdrag
av MSB. I kronor handlar det om 1,8
miljoner kronor för FRG-utbildningar.
Samtidigt har vi fått ännu ett tilläggsuppdrag, på ett antal hundratusen
kronor, för att ta fram en ny FRGfolder. Efterlängtad av många!
Här har vi avvaktat resultatet av
utredningsarbetet om FRG:s framtid
och MSB:s ställningstaganden.
Eftersom allt löpt på i positiv riktning och så många ser nyttan med
FRG, så ges vi nu möjligheten att öka
rekryteringen av nya FRG:are
Detta är naturligtvis väldigt glädjande.
I detta tilläggsuppdrag ingår även
uppfräschning av FRG-loggan, en gemensam standard för FRG-västarna
samt nya genrebilder att användas i
alla sammanhang som har med FRG
att göra.

Även detta uppdrag ska slutföras
under 2012 vilket innebär en kort
men intensiv arbetsperiod för att föra
projektet i hamn.
När allt är klart kommer det naturligtvis att läggas upp på FRG-fliken på
www.civil.se för allmän nedladdning.
När nya västar beställs så finns originalet på hemsidan för nedladdning
och lokal komplettering av uppgifter.
Året börjar nu lida mot sitt slut.
Civil genomgick i början av 2012 en
omgörning. Den verkar ha möts positivt. Ingen har klagat. Lejonen i förra
numret tyckte inte alla om men en
tidning ska omfatta alla medlemmar
och vårt motto är ”Ett säkrare liv hela
livet - även i utsatta lägen”. Med vilda
djur kan man bli ganska utsatt.
En riktigt god jul och ett gott nytt år
tillönskas alla läsare av Civil.
Anders J Andersson
Kommunikationsansvarig
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Utökade MSB-uppdrag
Civilförsvarsförbundet har Ɵlldelats ytterligare medel inom krisberedskapen.
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I väntan på den stora krisen
Utanför Flen har tolv personer bildat en
ekonomisk förening och köpt en gård.
En tryggare hamn när krisen kommer.
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Civilförsvarsförbundets kalender
Planeringskalender för 2013. Vissa arrangemang finns redan med.

Testhornet för färre fallolyckor
Med Testhornet blir det enklare aƩ testa
baƩerierna i brandvarnarna.

Hörnefors går som tåget
Full rulle är det i lokalföreningen i Hörnefors, som stadigt växer.

11
15

NYTT I KORTHET
Personskadorna
ökar i Sverige
Sedan mitten av 1990-talet har
personskadorna i Sverige ökat
med 25 procent. Dagligen skadas tolv personer så allvarligt
att de avlider. 400 personer per
dag behöver få sjukhusvård för
sina skador och måste läggas in.
Utöver detta tillkommer dagligen 1.400 personer som måste
uppsöka akutsjukvård för att bli
undersökta och behandlade.
Förutom lidande innebär skadorna årligen även kostnader på
80 miljarder för samhället.
Suicid minskar något medan
olyckorna ökar. Mord och dråp
ligger på konstant nivå.
Bland de dödliga händelserna
minskar trafik- och arbets-

Civilförsvarsförbundet är en idéburen,
medlemsdriven organisaƟon för säkerhet Ɵll
vardags och vid kris. Vi finns för aƩ utbilda,
informera och hjälpa.

platsolyckor medan fall- och
förgiftningsolyckorna ökar.
Detta visar rapporten ”Personskador i Sverige” från MSB och
Socialstyrelsen. 

Samarbetsavtal med
SOS Alarm
En av de första samarbetspunkterna i avtalet mellan Civilförsvarsförbundet och SOS Alarm,
är att hitta möjligheter för att
koppla samman Hjärtstartarregistret med SOS Alarm. Då kan
operatörerna på larmcentralerna
få tillgång till information om var
det finns hjärtstartare. 

1.000 hjärtstartare
genom föreningar
Den 19 september 2012 blev

en milstolpe i Hjärta att hjälpas
historia. Det blev då exakt
1.000 hjärtstartare som placerats ut via lokala föreningar.
Borlängeföreningen låg bakom
den 1.000:e hjärtstartaren.
Sammanlagt är nu över 1.800
utplacerade. 

Förbundsstämma
2013 i Stockholm
Förbundsstämman 2013
hålls på Quality Hotel Globe i
Stockholm den 12-13 oktober.
Hotellet ligger nära tunnelbana, tvärbana och bussar.
Vägförbindelse finns genom
Södra Länken som ansluter
från E4:an. Kallelse skickas ut i
december. 
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Omslagsbild: Ängsgärdet, fristad i krisƟd. Foto: Niklas Holm

Ny hemsida för
hjärtstartaren
Medidyne har tagit fram en
hemsida som presenterar Zoll
AED Plus, den hjärtstartare vi
placerar ut: www.zollaed.se. Där
finns det mesta samlat inklusive
instruktionsfilmer, tekniska fakta
och manualer.
Medidyne vill, på förekommen
anledning, framhålla att elektroder och batterier naturligtvis
alltid ska förvaras i hjärtstartaren och vara kopplade. Är det
någon som tror något annat så
är det helt fel. I en nödsituation
måste allt fungera direkt.
En nyhet är att Zoll AED Plus
övningshjärtstartare nu finns
i en version 2 kallad ”Trainer
2”. 
Tidningen Civil får citeras om källan anges.
För insänt, ej beställt material, ansvarar inte
redakƟonen. Vi förbehåller oss räƩen aƩ
redigera och stryka i alla texter.
All redakƟonell text lagras i
digital form och kan komma
aƩ återanvändas. I Ɵdningens
tävlingar svarar vinnaren själv
för eventuell vinstskaƩ.
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Fårhuset är renoverat men än har Änggärdets katt enbart sällskap av två bisamhällen. David Jonstad hoppas snart ha betande djur på gårdens marker. Och fler bo-

Änggärdet - fristad i kristider för
22 hektar mark och en antal byggnadet ingår numera i vad som
skulle kunna kallas en kollektiv
fristad i kristid. Följ med till Änggärdet i Skebokvarn utanför Flen.
Snart ska potatisen upp ur jorden. Veden ligger redan under tak,
kluven och travad. På Änggärdet
4
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i utkanten av Skebokvarn är man
rustad för vintern. Och för tuffare
tider än så.
– Vi försöker hitta ett sätt att leva
som inte gör oss så sårbara, säger
David Jonstad som lagt ned
åtskilliga svettiga timmar tillsammans med spaden för att få fason
på Änggärdets trädgårdssängar

där bondbönor trängs med pumpor
och squash.
Dessemellan har han skrivit på
”Kollaps - Livet vid civilisationens
slut”, som kom ut tidigare i år och
pekar på de utmaningar vi står
inför framöver. I boken jämför David Jonstad vår västerländska
civilisation med andra högstående

15-20 år sedan var Sverige ganska
väl rustat. Det fanns genomtänkta
planer för hur energiförsörjningen
skulle hanteras vid ett avbrott och
vi hade livsmedelslager som räckte
till befolkningen i tre år om vi blev
avskurna från omvärlden. Det var
strategier som bottnade i våra
erfarenheter från andra världskriget och det kalla kriget.
Enligt David Jonstad kom vändpunkten i och med Sveriges inträde
i EU:
– Sedan dess har inställningen varit att marknaden kan lösa allt.
Lagren monterades ner och
strategierna skippades. Men ett
uppvaknande är på väg. Flera
myndighetsrapporter har på sista
tiden pekat på vår sårbarhet och
på kommunnivå har man börjat
göra upp beredskapsplaner
för olika scenarier.
På lokal nivå finns en pragmatisk
inställning. På riksplanet verkar
det ta längre tid, där är det fortfarande en icke-fråga.

Säkrar sin egen beredskap

fasta medlemmar. Änggärdet är en fristad när krisen kommer, för det gör den menar David Jonstad.

att klara grundbehoven
som förr eller senare brakat samman: Romarriket, Mayaimperiet.
Gemensam nämnare är komplexa
samhällen som ytterst tappat
greppet när livsmedelsförsörjningen inte längre kunnat tryggas.
– Stryps transporterna till våra
stora städer tar det bara ett par
dagar innan maten är slut. Just-in-

time-systemen gör att beredskapen
för livsmedelskriser är näst intill
obefintlig, säger David Jonstad.
Under arbetet med boken har han
intervjuat bland annat folk i Civilförsvarsförbundet.
– För dem är det här inga konstigheter, de har en nykter syn på
krishantering och fram tills för

Bokens titel är alltså ”Kollaps”,
men David Jonstad ser inte några
snabba, dramatiska undergångsscener av typ Ragnarök eller Apokalypsen framför sig.
– Min poäng är i stället att det
handlar om en lång och trög process utan tydlig början eller slut.
Redan nu vet vi att energin sinar,
det ekonomiska systemet skakar
och den ekologiska krisen är ett
faktum. Det finns många tecken på
att vi har väldigt besvärliga tider
framför oss.
David Jonstad säger att 70
procent av Atens invånare funderar på att lämna stan i spåren av
den ekonomiska krisen. När det
inte längre finns jobb, fungerande
polis eller social trygghet är möjligheterna att försörja sig bättre på
landsbygden.
Sin egen beredskap håller han på
att säkra tillsammans med tolv
andra i den ekonomiska föreningen
Änggärdet. För några år sedan
köpte de gården om 22 hektar
Fortsättning på nästa sida.
Civil #4 2012
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Fortsättning från föregående sida
mark plus lite skog strax utanför
Skebokvarn i Flens kommun. Än
så länge bor bara en medlem permanent på gården, men två bygger
på egna hus och flera planerar för
bostäder på fastigheten.
– Folk drivs hit av flera skäl. En
allmän oro över hur samhället
fungerar är ett, vi står ju handfallna inför minsta störning. Till
skillnad från tidigare generationer
har vi till exempel ingen erfarenhet
av längre strömavbrott.
Men den allra starkaste drivkraften, menar han, är en längtan efter
en annan livsstil.
– Vi har aldrig haft tillgång till så
mycket energi som gör det tunga
jobbet åt oss som nu. Ändå bränner vi ut oss totalt i olika ekorrhjul. Min egen drivkraft är att vår
nuvarande livsstil är ohållbar, men
också att bli en del i en gemenskap
som är svår att få ute i det vanliga
samhället. Arbetet på gården gör
vi tillsammans.

Änggärdets medlemmar är indelade i olika arbetsgrupper med
ansvar för bland annat odling,
underhåll, infrastruktur och social
organisation.
– En gång i månaden har vi arbetshelg och då brukar det strömma
till folk, det finns ett väldigt sug efter att göra något handfast. Ingen
av oss är expert, men vi lär oss och
har gott om grannar som hjälper
oss när det kärvar.
De sökte länge efter rätt plats och
rätt gård. Förutom priset var läget
en avgörande faktor:
– Det var viktigt att kunna ta sig
hit sig med kollektiva färdmedel
och att gården ligger nära ett fungerande samhälle, som vi gärna vill
bli en del av. Här finns dessutom
sedan tidigare ett intresse för ekologiskt jordbruk och djurhållning.
Har ni mötts av någon skepsis?
– Nej, tvärtom så verkar de flesta i
Skebokvarn tycka det är roligt att
det kommer nya människor till
samhället. Vi har fått mycket tips

Krisberedskap med framtidsperspektiv
I slutet av oktober höll Folk och
Försvar seminariet ”Krisberedskap - då, nu och i framtiden”.
Samhällets krisberedskap har
genomgått stora förändringar de
senaste åren och många utmaningar väntar. Hur möter vi en
åldrande befolkning och att allt
fler samhällsviktiga verksamheter

drivs av av privata aktörer?
Det var några av frågeställningarna under seminariet i Stockholm.
Diskussionen blev bitvis livlig men
många frågor fick inga svar.
Per Larsson från FOI berättade om förutsättningarna för
krisberedskapen idag. Han lyfte
ansvarsprincipen i Sverige och
solidaritetsprincipen i EU. Männis-

Per Larsson, FOI, Benny Jansson, MSB samt Andreas Hedskog, 4C Strategies diskuterar krisberedskap
på Folk och försvars seminarium ”Krisberedskap - då nu och i framtiden”, som hölls i Stockholm.
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och hjälp av de som bor runt
omkring. Intresset för att flytta ut
på landet och lära sig odla
verkar vara en trend som växer,
säger David Jonstad som bara
häromdagen blev uppringd av ett
gäng som köpt en gård i Småland
tillsammans och ville veta mer om
Änggärdets upplägg.
– Att köpa en bit mark och bruka
den på ett ansvarsfullt sätt kan
verka futtigt i det stora hela, men
det är något av det bästa man kan
göra. De som har koll på ekonomi
inser ju att värdet på börserna är
ganska ihåligt nu och investerar i
råvaror som skog och mark. Det
är ett dystert framtidsscenario om
de som har gott om pengar köper
upp marken medan de andra blir
sittande utan tillgångar, men med
höga skulder på bostäder som fallit i värde. 
Text: Eva Axelsson
Foto: Niklas Holm
Fotnot: Artikeln är tidigare publicerad i Eskilstuna-Kuriren.
kor tolererar inga störningar längre
och allt sprids direkt på Facebook.
– Krisberedskapen blir nu bara en
del i det arbete som sker för att förhindra störningar, sa Per Larsson.
Spänningar finns i systemet och
departementen jobbar i stuprör.
Benny Jansson berättade om
MSB:s analysavdelning som består
av tre personer. På regeringens
uppdrag analyserar de områdena
ekonomi, befolkning, klimat,
teknik, politik och information
och kommunikation. De har också
tagit fram olika scenariomodeller
för hur samhället kan se ut 2032.
Andreas Hedskog från 4C Strategies
såg problem med att allt mer samhällskritisk infrastruktur ägs och
drivs av privata intressen.
– Näringslivet kan inte förväntas
leverera i en kris vad samhället
behöver, sa Andreas Hedskog.
Därmed ifrågasatte han indirekt
reglerande myndigheters förmåga
att på förhand planera för kriser
med blandade aktörer. 
Text och foto: Anders J Andersson
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27 Ons
28 Tor

24 Sön

25 Mån

26 Tis

27 Ons

5 28 Tor

24 Tor

25 Fre

26 Lör

27 Sön

28 Mån
29 Fre
30 Lör
31 Sön

29 Tis

30 Ons

31 Tor

26 Tis

9 25 Mån

24 Sön

23 Lör

23 Lör

23 Ons

22 Fre

21 Tor

20 Ons

19 Tis

8 18 Mån

17 Sön

16 Lör

15 Fre

14 Tor

13 Ons

12 Tis

22 Fre

4 21 Tor

21 Mån

FS/Arbetsutskott

10 Sön

9 Lör

8 Fre

7 Tor

6 Ons

5 Tis

4 Mån

7 11 Mån

6

3 Sön

2 Lör

1 Fre

Mars

22 Tis

20 Ons

20 Sön

Förbundsråd, Förb.Sty. 19 Tis

18 Mån

18 Fre

19 Lör

17 Sön

17 Tor

3 14 Tor

14 Mån

16 Lör

13 Ons

13 Sön

16 Ons

12 Tis

12 Lör

15 Fre

11 Mån

11 Fre

15 Tis

10 Sön

10 Tor

7 Tor

7 Mån

9 Lör

6 Ons

6 Sön

9 Ons

5 Tis

5 Lör

8 Fre

4 Mån

4 Fre

8 Tis

3 Sön

3 Tor

2

2 Lör

2 Ons

1 Fre

1 Tis

1

Februari

Januari

Förbundsstyrelse

30 Tis

29 Mån

28 Sön

27 Lör

26 Fre

13 25 Tor

24 Ons

23 Tis

22 Mån

21 Sön

20 Lör

19 Fre

12 18 Tor

17 Ons

16 Tis

15 Mån

14 Sön

13 Lör

31 Fre

30 Sön

30 Tor

28 Fre

22 27 Tor

26 Ons

25 Tis

24 Mån

23 Sön

22 Lör

21 Fre

21 20 Tor

19 Ons

18 Tis

17 Mån

16 Sön

15 Lör

14 Fre

29 Lör

Förbundsstyrelse

12 Ons

11 Tis

10 Mån

9 Sön

8 Lör

7 Fre

6 Tor

20 13 Tor

19

5 Ons

4 Tis

3 Mån

2 Sön

1 Lör

Juni

18 29 Ons

28 Tis

27 Mån

26 Sön

25 Lör

24 Fre

23 Tor

17 22 Ons

21 Tis

20 Mån

19 Sön

18 Lör

17 Fre

16 Tor

16 15 Ons

14 Tis

13 Mån

12 Sön

10 Fre

9 Tor

8 Ons

12 Fre

FS/Arbetsutskott

15

7 Tis

6 Mån

5 Sön

4 Lör

3 Fre

2 Tor

1 Ons

11 Lör

10 Ons

9 Tis

8 Mån

7 Sön

6 Lör

5 Fre

4 Tor

14

Maj

11 11 Tor

10

3 Ons

2 Tis

1 Mån

April

26

Läderbröllopsdag

25

24

23
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Augusti
1 Sön

September
1 Tis

Oktober

1 Fre

November

1 Sön

December

Juli
1 Tor
2 Mån

8 Sön

7 Lör

6 Fre

5 Tor

10 Tor

9 Ons

8 Tis

7 Mån

6 Sön

5 Lör

4 Fre

3 Tor

2 Ons

10 Sön

9 Lör

8 Fre

7 Tor

6 Ons

5 Tis

4 Mån

3 Sön

2 Lör

12 Tor

9 Mån

8 Sön

7 Lör

6 Fre

5 Tor

3 Tis

2 Mån

27
2 Fre
3 Tis

9 Fre
10 Tis

11 Fre

12 Tis

13 Fre

48 25 Ons

47 18 Ons

46 11 Ons

10 Tis

4 Ons

9 Tis
10 Lör
11 Ons

12 Lör

13 Ons

14 Lör

1 Mån
2 Tis
3 Lör
4 Ons

10 Ons
11 Sön
33 12 Tor

13 Sön

42 14 Tor

15 Sön

36

3 Ons
4 Sön

11 Tor
12 Mån
13 Fre

14 Mån

15 Fre

16 Mån

45

4 Tor
5 Mån

12 Fre
13 Tis
14 Lör

15 Tis

16 Lör

17 Tis

Förbundsstyrelse

5 Fre
6 Tis

13 Lör
14 Ons
15 Sön

38 16 Ons

17 Sön

32

6 Lör

14 Sön
29 15 Tor

16 Mån

17 Tor

18 Mån

19 Tor

41

7 Ons

15 Mån
16 Fre

17 Tis

18 Fre

19 Tis

20 Fre

FS/Arbetsutskott

7 Sön

16 Tis
17 Lör

18 Ons

19 Lör

20 Ons

21 Lör

FS/Arbetsutskott

17 Ons
18 Sön

34 19 Tor

20 Sön

43 21 Tor

22 Sön

8 Tor

18 Tor
19 Mån

20 Fre

21 Mån

22 Fre

23 Mån

28

19 Fre
20 Tis

21 Lör

22 Tis

23 Lör

24 Tis

8 Mån

20 Lör
21 Ons

22 Sön

39 23 Ons

24 Sön

37

21 Sön
30 22 Tor

23 Mån

24 Tor

25 Mån

26 Tor

9 Mån

22 Mån
23 Fre

24 Tis

25 Fre

26 Tis

11 Mån

23 Tis

24 Lör

25 Ons

Förbundsstyrelse

24 Ons

25 Sön

26 Lör

Förbundsstämma

25 Tor

35 26 Tor

27 Fre

26 Mån

27 Ons

26 Fre

27 Sön

27 Tis

27 Fre

27 Lör

28 Lör

28 Lör

44 28 Tor

28 Ons

29 Tis

28 Mån

28 Sön

29 Sön

29 Sön

31 29 Tor

29 Fre

29 Mån

30 Mån

30 Mån

30 Fre

31 Tor

31 Tis

30 Lör

30 Tis

31 Lör

40 30 Ons

31 Ons

49

50

51

52

1

© Civilförsvarsförbundet. Charlotta Lindgren grafisk produktion. Foto: Hanna Svensson, Bo Nehrman, Sven Åke Arvidsson, Bo Nehrman, Dreamstime.

vet hur man testar batterierna.
Därför finns även en hjälp hur man
gör vilket samtidigt påminner om
det viktiga testet, berättar Anders.

Många hinder på vägen
Vägen till en färdig produkt har
varit lång och kostat mycket
pengar. En första prototyp gjorde
han hemma i verkstaden, för att
testa idén. Men när han kontaktade olika företag inom plastindustrin var intresset minst sagt svagt.
Verktyget för att tillverka Testhornet var dessutom väldigt dyrt att
ta fram. Hela projektet lades på is.
– Så småningom fick jag kontakt
med Almi Företagspartner, de
hjälpte mig att få kontakt med ett
företag som kunde ta fram en riktig
prototyp, berättar Anders Hansson.
Prototypen var viktig. När den testades på olika brandvarnare visade
det sig att pluppen längst upp
behövde flyttas fyra millimeter för
att passa olika fabrikat. På en del
är testknappen nedsänkt, på andra
sitter den på sidan och så vidare.
Via Almi fick han också kontakt
med tillverkare och nu produceras Testhornet på en plastfabrik i
Småland. ”Tillverkad i Sverige” är
annars ganska ovanligt numera.
Anders Hansson på utställningsområdet utanför mässhallarna i Stockholm i samband med Skydd
2012. Här med ett rosa Testhorn, som han skänkt 2.000 av till en insamling mot cancer hos brandmän. Lilla bilden visar den absolut första prototypen Anders gjorde hemma i sin verkstad.

Genial idé förhindrar fallolyckor
När batterierna i brandvarnaren
skulle testas tyckte Anders Hansson att det var lite segt att gå och
hämta en stol för att nå knappen.
Då fick han idén till Testhornet.
I de flesta fall när en brandvarnare inte fungerar beror det på att
batterierna inte är bytta. Det vet
brandmannen Anders Hansson i
Köpingebro, några mil från Ystad
i Skåne. Han vet också att fallolyckor står för en betydande andel
av alla olyckshändelser.
Förutom att jobba som brandman
i hela sitt yrkesliv har han alltid
intresserat sig för att hitta lösningar på problem. Så när han ställdes
inför dilemmat med batteritestet

blev resultatet Testhornet. En
enkel men genial lösning.
Testhornet är vid första anblicken
ett vanligt skohorn fast lite längre
än normalt. Längden gör dock
att det är enklare att nå ned till
skorna och plasten har stor böjlighet, förutom att den är tillverkad
av återvunnen och återvinningsbar
ABS-plats. Skohornet går inte av
i första taget, som en del billigare
modeller kan göra.
Pricken över i:et är testknappen,
som sitter längst upp på skohornet.
Med den når man upp till brandvarnaren för att testa batterierna
utan att behöva stå på en stol.
– Min erfarenhet är att många inte

Förstående fru och dotter
Nyligen skrev Anders Hansson ett
avtal med en grossist som ska hjälpa till med försäljningen. Men som
liten leverantör är det ibland svårt
att nå in på de stora bjässarnas
inköpsavdelningar. Civilförsvarsförbundet har tagit in produkten i
sin butik på www.civil.se.
Efter mycket hårt arbete har han
äntligen börjat få snurr på allt
och kan börja amortera på lånen
som han fick ta för att utveckla
prototypen, ta fram ett verktyg
och börja tillverkningen. Mycket
arbete har också gått åt för att
marknadsföra Testhornet.
– Det har varit en fräck resa men
mycket, mycket jobb. Jag har en
förstående fru och dotter, säger
Anders Hansson. 
Text och foto: Anders J Andersson
Foto: Anders Hansson (lilla bilden)
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Kommunalrådet Angelica Rage, tillsammans med Åke Weinegren,
ordförande i Civilförsvarsförbundet Forshaga, överlämnar en hjärtstartare till Sissi Ahlin på ICA Nära i Deje. Foto: Peo Nilsson

Nu finns hjärtstartare på ICA i Deje centrum
ICA-handlaren Sussi Ahlin på ICA Nära i Deje, har utbildat sig
själv och fem anställda i hjärt-lung räddning och handhavande av
hjärtstartare.
Det var efter förslag från Civilförsvarsförbundet Forshaga som
Forshaga kommun köpte in hjärtstartaren. 

Forshaga på Peppar peppardagen för äldresäkerhet
Civilförsvarsförbundet Forshaga
deltog i MSB:s kampanjdag
”Peppar peppar” och fanns på
plats i Forshaga och Deje. 
Foto: Peo Nilsson

Räddningsdag på brandstationen i Svenljunga
300 personer kom när Räddningstjänsten, Civilförsvarsförbundet Svenljunga och Kinds
Brukshundsklubb anordnade
räddningsdag för allmänheten.
Allmänheten fick bland annat
provåka bandvagn. 
Text och foto: Sven Persson
12
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tillvara alla tillfällen för att öka
kommuninvånarnas säkerhet.
Ett bra tillfälle blev 1 oktober på
Peppar peppar-dagen som MSB
arrangerade som en dag för
seniorernas säkerhet.
Från föreningen deltog ordförande Marianne Johansson och
ledamoten Ulla-Britt Andersson.
De gick runt i samhället och
delade ut tidningen Vital och Informationsstickan Träna rätt på
fyra sätt. Allmänheten uppskattade informationen. 
Text: Bertil Löfgren
Civilförsvarsförbundet Borås
deltog i årlig höstmarknad
I slutet av september deltog
Civilförsvarsförbundet Borås i

den årliga höstmarknaden på
Stora Torget. Vi bemannade ett
tält och informerade om vår
verksamhet och de olika utbildningar som erbjuds. På fredagen var inriktningen framför allt
säkerhet för äldre då MSB sedan ett par år tillbaka utnämnt
1 oktober till en kampanjdag
för senior säkerhet - Peppar,
peppardagen. Under lördagen
fokuserades informationen
främst på att värva medlemmar
och informera om FRG, Frivilliga
Resursgruppen. Föreningen är
nöjd med deltagandet. Totalt
värvades nio nya medlemmar,
varav fem även vill vara en del
av resursgruppen. 
Text: Susanne Eriksson

Rättelse
Artikeln i Civil 9/10 2011
om jaktlaget som fick en
hjärtstartare, innehöll fel som
artikelförfattaren missat att korrigera: Jaktlaget heter Avaträsk.
Hjärtstartaren är placerad i
Avaträsks nedlagda skola, där
den är tillgänglig för alla. 
90 personer lyssnade på
föredrag om äldresäkerhet
Civilförsvarsförbundet Karlstad
deltog i MSB:s kampanj Peppar
peppar.
Den aktuella dagen informerade
föreningens sekreterare Kerstin
Erlandsson på Seniorernas hus i
Karlstad. Hon delade även ut
tidningen Viltal och Träna rätt på
fyra sätt.
Ungefär 90 personer samlades
och tog del av informationen.
Alla kände spontant att detta
är en viktig sak för att undvika
fallolyckor och dessutom ligger
det i linje med Civilförsvarsförbundets engagemang att
minska fallolyckorna. 
Text: Kerstin Erlandsson
Kil delade ut material på
Peppar peppar-dagen
Civilförsvarsförbundet Kil tar

Energiinformation och Blackout på lärarkonferens
I slutet av september genomfördes den årliga rikskonferensen Tekniken i skolan av Linköpings universitet i Louise De
Geer Konsert & Kongress, Norrköping. Konferensen riktar sig
till lärare med fokus på teknik och naturvetenskap. Under
de två dagarna genomfördes ett stort antal seminarier och
under rasterna hade deltagarna även möjlighet att besöka
någon av de många utställare som fanns på plats för att göra
reklam för sin verksamhet.
Civilförsvarsförbundet deltog med en utställning och ett
seminarium genom Carina Brage, instruktör från Linköping,
och förbundets utbildningschef Jan Alsander. Lärarna fick se
och höra hur Energiinformationen och krishanteringsspelet
Blackout kan användas i skolan och hur verksamheten kan
knytas till skolans nya läroplan LGR 11. Det sistnämnda är
särskilt viktigt eftersom skolans uppdrag är omfattande och
det är mycket som skolan ska hinna med och klara av. Genom att visa att det vi erbjuder är ett stöd till skolan för att nå
läroplanens mål är förutsättningarna att ”komma in” i skolan
betydligt större. 
Text och foto: Jan Alsander
Foto: Christina Wallnér (infällda bilden)

SVERIGE RUNT
Civilförsvarsförbundet deltog
på kulturkalaset i Göteborg
Under sex dagar i mitten av
augusti pågick årets kulturkalas
i Göteborg. Platsen var som
vanligt Trädgårdsföreningen, en
fin park i centrala Göteborg. Till
kalaset kom 103.807 besökare.
I Trädgårdsföreningens grönska
var barnens plats för kalaset,
här fanns det massor av roliga
och intressanta upplevelser.
När det är en massa roligt runt
omkring är det lätt att komma
bort bland alla människor.
Genom Civilförsvarsförbundets
Hitta Vilse-central tog vi hand
om 23 bortsprungna barn.
Vi anordnade också en Vilsestig som minst 200 barn gick
och fick ett Hitta Vilse-häfte.
Hitta Vilse-märken delades
ut. Totalt uppgick det ideella
arbetet till 212 timmar. 
Text och foto: Lennart Palm

HLR stod på programmet i årets Almedalssatsning
Civilförsvarsförbundet fick i år en monterplats i ett
kanonläge bara ett stenkast från Almedals-scenen.
I montern visade vi upp hjärt-lungräddning. Många kom
fram och ville veta mer och framför allt testa själva.
I år fick vi större gensvar från allmänheten än något år
tidigare i Almedalen. Läget betydde också mycket.
Fyra volontärer ställde upp och bemannade montern,
Emma Hansson, Emil Sandnabba, Tommy Pettersson
och Katrin Söderlind, förutom tjänstemän på plats.
Montern blev möjlig genom sponsringsstöd från Sparbankernas Riksförbund, SalusAnsvar, Medidyne/Zoll
samt Traume Vandrarhem. 
Text och foto: Anders J Andersson

Stöd Civilförsvarsförbundet

Julkort 2012
Beställ julkort och stöd samtidigt Civilförsvarsförbundet. Korten
ten
säljs i jämna tiotal och kostar tio kronor/styck. Av den summan
n
går nästan fyra kronor till förbundets insamlingskonto. Korten
n
är dubbelvikta och kuvert ingår. Insamlade medel används till att
stötta vår ungdomsverksamhet och kampanjen Hjärta att hjälpa,
pa,
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 = 230 kr
30 stycken 300 kr plus porto 30 kr = 340 kr
40=440 kr, 50=540 kr, 60=660 kr
Sätt in pengarna på plusgiro 90 02 87-4 eller bankgiro
900-2874. Glöm inte att skriva hur många kort du beställer
samt din adress + telefon. Skriv också hur många kort
du beställer samt ditt namn och 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

Civil #4 2012

13

Profilkläder från ny leverantör
KST Infoservice är ny leverantör
av profilkläder till Civilförsvarsförbundet. Men personalen från
Win2Win är kvar i nya bolaget.
Jonas Engström har levererat
profilkläder till Civilförsvarsförbundet sedan 1998/1999. Först som
anställd i ett helt annat bolag och
sedan i det egna bolaget Win2Win.

För några månader sedan sålde
han och kompanjonen bolaget till
det också Kalmar-lokaliserade
tryckeribolaget KST Infoservice,
som ville utöka sitt sortiment.
För Civilförsvarsförbundet innebär
affären ingen skillnad utan samarbetet fortsätter som tidigare.
Upplägget med Civilförsvarsför-

Jonas Engström vid ett besök i Civilförsvarsförbundets tidigare lokaler. Alla profilkläder slutförs först
efter beställning vilket kräver framförhållning. Kepsar och mössor finns dock för omgående leverans.

bundet fungerar så att våra kläder
säljs ur ett befintligt sortiment som
finns på Win2Win, numera KST
Infoservice.
När en beställning kommer in via
butiken på civil.se plockas kläderna fram från lagret och loggan appliceras på plagget hos en
legotillverkare.
Fördelen med systemet är att det
blir större serier av plagg som köps
in vilket håller nere priserna. Förbundet behöver heller aldrig rea ut
plagg eftersom vi inte äger några
klädlager som blir omoderna.
Nackdelen är att det inte går att få
fram ett plagg över dagen även om
de försöker hjälpa till så gott det
går vid akuta beställningar.
För att hålla nere kostnaderna görs
en leverans per vecka.
– Generellt sett är väntetiden max
14 dagar inklusive frakt, berättar
Jonas Engström.
Allt beror på när beställningen
kommer in i produktionscykeln.
Kepsar och mössor ligger i lager i
butiken (hos Strömbergs) och kan
levereras direkt precis som övriga
produkter. 
Text och foto: Anders J Andersson

Valberedningen efterlyser kandidater till förbundsstyrelsen inför förbundsstämman 2013
Valberedningen uppmanar distrikt och
föreningar att nominera kandidater till
förtroendeposter inom förbundet inför
Civilförsvarsförbundets förbundsstämma
som äger rum den 12-13 oktober 2013.
Informationsbrev med tidsplan och blanketter kommer att sändas ut till distrikt
och föreningar i december 2012.
En plats i förbundsstyrelsen, som ledamot eller suppleant, innebär möjligheter
att hjälpa till att föra Civilförsvarsförbundet framåt och bidra till de mål vi har för
ett säkrare samhälle för alla. Den som
nomineras bör känna intresse och engagemang för hela vår verksamhet.
Följande nyckelfaktorer är viktiga för
de som ingår i styrelsen:
Engagemang för att frivilligt göra en insats
som ger både individ och samhälle ökad
14
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trygghet i vardagen och i händelse av kris
Erfarenhet av ledarskap inom föreningsliv, företag eller offentlig sektor med tillgång till ett eller flera nätverk i samhället.
Förmåga och intresse av strategisk
planering i syfte att ge Civilförsvarsförbundet organisatorisk och ekonomisk
styrka att stödja förbundets regionala och
lokala verksamhet.
Tid för uppdraget, som omfattar cirka
fem styrelsesammanträden med tillhörande insatser däremellan, främst fadderkontakter med ett eller ett par distrikt.
Tänk över ålderssammansättning och
könsfördelning. Försök även att få med
någon/några födda utanför Sverige. Viktigast är dock de fyra nyckelfaktorerna.
Med anledning av förbundets 90-konto
för insamling kan inte person som har

betalningsanmärkning och/eller förfallna
och obetalda skatteskulder nomineras till
förbundsstyrelsen. Nominerad får heller
inte vara försatt i konkurs eller meddelad
näringsförbud.
Ledamot i förbundsstyrelsen ska inte
representera sig själv och sitt distrikt,
utan se hela Civilförsvarsförbundets behov och förutsättningar. Därför kan man
nominera personer från alla distrikt.
En nominerad person måste vara
medlem vid omröstningen och ha gett
sitt samtycke till att bli nominerad.
Valberedningen genom David Wibeck
david.wibeck@crossnet.se
Ulvhallavägen 10, 564 36 Bankeryd

tället för brev får inbjudan en helt
annan kvalitet. Det går att ställa
följdfrågor och samtidigt kanske
det är lite svårare att tacka nej.
Föreningen har alltid haft aktiviteter under dessa år som Lars Blomqvist varit med. På vårkanten
är det en aktivitet utomhus med
utbildning, tipsrunda och efterföljande samkväm då grillarna tänds.
Föreningen bjuder. 70-100 personer
brukar komma, en riktig folkfest.
Till Valborg är det brasa. Många i
lokalföreningen är dessutom med
i Hörnefors manskör så då blir det
även skönsjungande underhållning.

500 personer kom

Gemenskap och den sociala biten är formeln för Hörnefors framgång, säger Lars Blomqvist, som är
suppleant i föreningens styrelse. Medlemsavgiften är 100 kronor och 150 kronor för familj.

Högt tempo i Hörnefors
Närmare tio procent av befolkningen är medlemmar i Civilförsvarsförbundet Hörnefors. Framgången heter gemenskap och
aktiviteter. Tendensen för medlemstillväxten är stigande.
I Hörnefors har man slutat
att skicka inbjudningar till medlemmarna för olika aktiviteter.
Då kommer det nämligen inte så
många. I stället ringer funktionärerna runt till medlemmarna och
då blir uppslutningen i det närmaste mangrann.
– När jag gick med i lokalföreningen i Hörnefors 2004 hade föreningen 30 till 40 medlemmar, berättar
Lars Blomqvist, instruktör samt
suppleant i Hörnefors och ledamot
i förbundsstyrelsen.
Samtidigt fick föreningen en ny
ordförande, Curt Johansson, som
började ragga medlemmar. Sedan
dess har det fortsatt som tåget.
Men trots att de förtroendevalda
kommit och gått i styrelsen så hålls
tempot uppe.

I dag har föreningen 212 medlemmar (i mitten av november), alltså
en rejäl ökning och tendensen är
uppåt. Samtidigt ska man komma
ihåg att orten, som ligger söder om
Umeå i Västerbotten, har omkring 2.500 invånare. Närmare tio
procent av befolkningen är därmed
medlemmar i Civilförsvarsförbundet Hörnefors. Med samma andel
för hela riket skulle förbundet ha
bortåt 900.000 medlemmar!

Gav invaderande armé på nöten
Hörnefors har visat sisu (kampvilja) tidigare. 1809 stoppade svenskar och finnar gemensamt ryssen i
”Slaget vid Hörnefors”. Ryssarna
tog sig visserligen fram till befästningarna men under så stora
förluster att de drog sig tillbaka till
Umeå. Slaget blev en vändning i
kriget och initiativet övergick till
svensk sida.
Hur har då Hörnefors-föreningen
blivit så extremt framgångsrik?
Nyckelorden är aktiviteter och
gemenskap. Med telefonsamtal is-

– Vid en Valborg räknade vi med
100-150 personer men det kom 500
personer med barn och hundar, berättar Lars Blomqvist som minns
att det blev kanonlyckat.
I augusti är det Hörnefors-dagen.
Då har man lotterier. Samma månad vartannat år åker de till Stora
Nolia i Umeå och sätter upp Hitta
Vilse-central för borttappade barn
till försvunna föräldrar. Som tack
får föreningen monterplatsen.
Någon gång per år håller föreningen medlemsutbildning i ett
angeläget ämne som HLR eller
närmiljön.
Föreningen är också aktiv och
synlig i samhället. På 112-dagen
delade de ut 112-kort och de deltog
även i Peppar, peppar, dagen för
äldresäkerhet. Föreningen har också varit med och utbildat personal
som jobbar med ensamkommande
flyktingbarn.
Till jul har man julfirande. Kvällen
inleds med någon form av utbildning och sedan blir det jultallrik
till pris som föreningen subventionerar.
– Framgången bygger på gemenskap, den sociala biten, och att byn
inte är så stor, säger Lars Blomqvist. Folk har också blivit mer
mottagliga för utbildning med de
katastrofer som varit. 
Text och foto: Anders J Andersson

Fotnot: Källa för ”Slaget vid Hörnefors” är Wikipedia.
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Enkelt att teckna personförsäkring 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 semesterresor, bil, boende och nöjen - även om olyckan är framme. Vi vill
att du ska kunna göra det. Därför finns våra personförsäkringar.
Nu kan du enkelt ansöka om exempelvis Olycksfall- och Sjukförsäkring direkt på www.salusansvar.se/person.
Föredrar du att ringa är du välkommen på telefon 0200-87 50 00.
Välkommen till SalusAnsvar!

i samarbete med

