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Eva Wessel, Sven Lindgren och
Åke Persson i samtal kring
Civilförsvarsförbundets
kommunikationsplan.

Tystnad, tagning:
kommunikationsplan
Sedan årsskiftet har Civilförsvarsförbundet en gemensam
kommunikationsplan. En av de beslutade aktiviteterna för året
är att ta fram en film som ger en bakgrund till planen och hur
den kan användas av lokalföreningar och distrikt.
Uppdraget att producera filmen gick
till AKA-Film AB som är ett dotterbolag
till stiftelsen AMF-film, en av Sveriges
äldsta producenter av film och tillhör
den närmaste ”familjen” kring frivilliga

Producent Mats Karlén under inspelningen.

försvarsorganisationer. Platsen för
inspelningen blev Armémuseum i
centrala Stockholm.
Deltog i inspelningen gjorde förbundsordförande Sven Lindgren och Eva
Wessel, ledamot i Civilförsvarsförbundet
Västmanland, ordförande i lokalföreningen Norra Västmanland, instruktör
och FRG-ansvarig. För intervjuerna
stod Åke Persson, konsult och den som
var behjälplig med framtagningen av
kommunikationsplanen.
Sven gav en bakgrund till tanken
med kommunikationsplanen och Eva
berättade hur den används i den lokala
verksamheten.
Om allt går som det ska kommer
filmen var redigerad och klar och kunna
premiärvisas på förbundsstämman i
Solna i oktober och därefter läggas upp
på förbundets YouTube-konto och länkas
till förbundets hemsida.

Producent Mikael Hedlund var även ansvarig
för ljudupptagningen vid inspelningen.

Det var förbundsstämman 2013 som
beslutade om att Civilförsvarsförbundet
skulle ta fram en gemensam kommunikationsplan. En arbetsgrupp tillsattes
och förslaget skickades på remiss till
distrikten. Ett reviderat förslag antogs
av förbundsstyrelsen 12 december
2014. Till kommunikationsplanen hör
en bilaga med aktiviter och förslag på
aktiviteter.
Kommunikationsplanen går att
beställa från butiken på www.civil.se
eller laddas ned från www.civil.se > För
medlemmar > Civilförsvarsförbundet >
Kommunikationsplan. g
Text och foto: Anders J Andersson

Om livsmedelsstrategi och försörjning

Beredskap i kris
Debattbok om Sveriges försörjnings- och krisberedskap. Den politiska aktiviteten kring dessa frågor
lyser med sin frånvaro. Vem har ansvaret för att alla får mat, vatten el och värme om en större kris inträffar? Samtidigt låter vi det svenska jordbruket gå under. Vi tar varken ansvar för Sverige eller för vår
omvärld. Detta måste ändras på. Boken kan beställas genom att sätta in 200 kronor (självkostnadspris) på bankgiro 444-0202 (Civil AB) inklusive porto. Glöm inte ange namn och adress. Kvitto bifogas
boken (med momsspecifikation). Betalar du in för fler böcker (200 kronor/styck inklusive porto) får du
kvitto för varje bok. Utgivare är Civilförsvarsförbundet tillsammans med Svenska Blå Stjärnan.
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För säkrare och tryggare liv
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INLEDNING
Dags att satsa pengar mot fallolyckor?
Kampen om trafiksäkerhetskamerorna är över och det blir allt
fler kameror längs Sveriges vägar. Nu vill Trafikverket också satsa
pengar på att mäta medelhastigheten inne i tunnlar. Det innebär att
inte bara de som kör för fort kommer att registreras utan alla som
passerar genom tunneln. Om medelhastigheten överstiger lagstadgad
hastighet på platsen straffas föraren.
Det är lovvärt med trafiksatsningar. Men skattepengarna räcker
inte till alla behov, inte ens om skatten höjs till 100 procent. Det
måste alltid till prioriteringar. Frågan är om det inte nu är dags att
prioritera fallolyckorna? 2013 dog 260 personer i vägtrafiken men
hela 1.700 i fallolyckor, de flesta på fritiden.
De senaste 50 åren har antalet olyckor med dödlig utgång i trafiken minskat med 76 procent. Trafiken är nu så säker att vi är nere på
nivåer för trafiken på 1930-talet. Samtidigt ökar fallolyckorna. Bland
de äldsta är ökningen till och med anmärkningsvärd och det finns
inte någon naturlig förklaring som hänger samman med att medellivslängden ökar.
Du kan läsa mer om olycksutvecklingen i samhället i en rapport
framtagen av Civilförsvarsförbundet och utredare Jan Schyllander.
Du hittar den under www.civil.se/almedalen.

INNEHÅLL
Kommunikationsplanen
blir film
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Minska fallolyckorna
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Så hjälper vi flyktingarna
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Sven Lindgren
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Sverige runt
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I september börjar kampanjen
”Bättre balans”

kandiderar för ny period

– nedslag i den lokala verksamheten

Omformat personalstöd

11

både lokalt och regionalt

Anders J Andersson
Kommunikationsansvarig

NYTT I KORTHET
Ett år sedan branden
i Västmanland
För lite mer än ett år sedan brann
stora skogsområden i Västmanland
ned. Förutom väldiga ekonomiska
skador som nedbrunnen skog
och byggnader, drabbades även
människor. Bland annat omkom
en människa i branden. Det som
förut var en tät skog ser nu mer
ut som ett färglöst månlandskap
med sten och grus förutom en och
annan vedpinne som fortfarande
står upp. På sina håll har grönskan
börjat spira lite försiktigt. Många

341145

Civilförsvarsförbundet är en frivilligrörelse
vars mål är att förebygga otrygghet i
samhället. Det gör vi genom hjälpinsatser,
utbildning av barn och vuxna, information
samt opinionsbildning.

hus är fortfarande inte uppbyggda
och kanske blir det så när facit
sätts samman att alla inte ens
flyttar tillbaka därför att branden
blev för mycket. Det positiva med
branden var att den skapade ett
stycke svensk historia om att i
krisens stund står vi upp och hjälper varandra. Många var det som
bidrog både till släckningsarbetet
men också med evakuering av
både folk och fä, tröst och omtanke. Rökmolnen har skingrats över
Västmanland men länge kommer
branden att minnas av bygdens
folk. Bilden är tagen en bit utanför
Ängelsberg. g
Text och foto: Anders J Andersson
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Postadress: Box 2034, 169 02 Solna Telefon: 08-629 63 60 (växel) www.civil.se
Adressärenden: www.civil.se > logga in > hemsida > registrera (användare) eller mejla info@civil.se
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Gåvor: Plusgiro 90 02 87-4 eller bankgiro 900-2874. Mer om gåvor hittar du på www.civil.se/gava
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Träningstips ska minska
fallolyckorna bland äldre
Sista veckan i september i
år uppmärksammar MSB
fallolyckor bland äldre
genom kampanjen ”Bättre
balans”. Flera lokalföreningar deltar i kampanjen.
I kampanjen lyfts bland
annat träning fram som en
metod att fördröja åldrandet
och att det aldrig är för sent
att börja träna.
– Varje dag dör minst fyra äldre över
65 år till följd av en fallolycka. Med lite
enkla medel i vardagen hoppas vi kunna
minska antalet fallolyckor, säger Inger
Mörk från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Tipslista
– så får du en säkrare vardag
Några tips till den enskilde för att minska
risken för fallolyckor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fysiska aktiviteter (promenader, styrketräning, balansövningar)
Äta näringsriktig mat och dricka vatten
Se över sina mediciner
Ha bra belysning i bostaden
Se över möbleringen (inte ”övermöblera” bostaden)
Inga lösa sladdar på golvet och ta bort höga trösklar
Halkmatta i dusch och badkar och handtag på väggen att hålla sig i
Broddar

Vad kommunen kan stödja med för att minska
risken för fallolyckor:
•
•
•
•
•
•
•

Identifiera personer med hög fallrisk
Lägga in energiabsorberande golv vid nybyggnationer
Ge stöd vid läkemedelsgenomgångar
Regelbundna förebyggande hembesök för att stödja
den enskilde med tips och råd
Fixartjänster
Snöröjning, halkbekämpning
Broddar

Rekryteringskampanj av nya medlemmar
Under sista kvartalet kör vi en rekryteringskampanj av nya medlemmar. Upplägget blir samma som för den kampanj vi
körde under hela 2014. Ingångsvärde blir
1 januari 2015 eller 1 oktober 2015 beroende på vilket som är mest förmånligt
för lokalföreningen. Detta stäms av mot

antalet medlemmar 31 december 2015.
Alla föreningar som under perioden ökat
antalet medlemmar med tio procent eller
mer får 100 kronor per ny nettomedlem,
givet att de nya medlemmarna erlagt
medlemsavgift. Exempel: Lokalföreningen hade 100 medlemmar vid ingången

av året. Vid årsskiftet har föreningen
120 medlemmar. Nettoökningen är då
20 procent och lokalföreningen erhåller
2.000 kronor att använda i verksamheten.
Har du frågor mejla till
25000@civil2.se

Välkomna att söka bidrag för åtgärder som bidrar till
stärkandet av Sveriges försvar och fredsbevarande åtgärder.
Berättigade att söka är frivilliga försvarsorganisationer och organisationer som verkar för stöd
till samhälle och individer. Ansökningar till Källvikenstiftelsen kan göras under två perioder per år:
1 april – 1 september och 1 oktober – 1 mars.
För ansökningsformulär och mer information, se hemsidan.
Källvikenstiftelsen • Pionjärvägen 6 • 451 34 Uddevalla • info@kallvikenstiftelsen.se • www.kallvikenstiftelsen.se
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”Se flyktingarna
Över en miljon människor
på flykt väntas komma till
Europa i år. En liten del av
dem söker sig till Sverige.
För lokalföreningar i Civilförsvarsförbundet finns goda
möjligheter att engagera sig
i flyktingmottagandet.
Antalet människor som är på flykt
i världen anges till mellan 45 och 60
miljoner. Så många flyktingar har världen
inte skådat sedan andra världskriget.
De flesta är flyktingar i sitt eget land
eller i det absoluta närområdet. Ett av de
länder som tagit emot flest människor i
förhållande till sin egen befolkning är Libanon. För ett mindre antal människor
går flyktvägen längre bort på jordklotet.
Västdemokratier med stabila styren utan
inslag av krig och med en välkomnande
människosyn lockar en del. Huvuddelen
av de som tar sig till Europa kommer från
Syrien, Libyen och Eritrea.
– Jag vill applådera Jordanien, Turkiet
och Libanons insatser, säger Jan-Claude
Juncker, EU-kommissionens ordförande
i samband med en presskonferens i mitten av september, om att de närliggande
länderna tagit emot många fler syriska
flyktingar än staterna i Europa.
Från den stora världen till den lilla
kan Civilförsvarsförbundets lokalföreningar göra en insats. Förbundets styrka
är den lokala förankringen och den stora
spridningen i landet.
– Jag skulle vilja uppmana alla lokal-

som en resurs”

föreningar att ta emot de människorna
som har kommit hit, ta med dem i vårt
arbete. De vet sannolikt mer om konflikter och hot än vad vi gör, säger förbundsordförande Sven Lindgren.
Han menar att de människor som flyr
hit kan bidra med något samtidigt som
vi som redan bor i denna del av världen
kan hjälpa dem att känna sig välkomna
till Sverige.
– Vi diskuterar inte antalet som ska
komma till vårt land utan vi talar om
dem som har kommit till Sverige eller
fått tillåtelse att komma hit. De ska vi se
inte som ett problem utan som en resurs.
Finns det en flyktingförläggning på en
ort kan lokalföreningen söka sig dit och
berätta om sin verksamhet, fråga dem
vad de behöver hjälp med och låta dem
delta i verksamheten precis som många
idrottsföreningar gör.
– Det är inte bara det somaliska
bandylaget i Borlänge. I Östra Ryd i Östergötland finns ett fotbollslag som inte
skulle vara kvar i den divisionen om de
inte hade fått in ungdomar från flyktingförläggningen, som är med och spelar
och samtidigt integreras i samhället. De
kan utbilda oss i hur det är att leva under
terrorregimer, krig och elände och hur
man överlever, säger Sven Lindgren.
Han poängterar vikten av att söka
upp människorna tidigt när de kommer
till Sverige.
– Annars kan de sitta på flyktingförläggningen i ett helt år utan någon
kontakt med det svenska lokalsamhället.

Så våra lokalföreningar kan tillsammans
med andra organisationer göra mycket
på flyktingförläggningarna på en ort.
Vad det blir av det hela går inte att
säga enligt Sven Lindgren som menar
att möjligheterna är oändliga. De är en
resurs inte ett problem.
– Vi kan göra ett problem av dem genom att inte välkomna dem. Motsatsen
till kärlek är inte hat utan likgiltighet,
berättar han.
Men vi får heller inte slå oss till ro när
vi välkomnat de människor som lyckats
ta sig hit. Majoriten av flyktingarna får
ingen mediaexponering och saknar resurser att ta sig till Europa. De bor under
svåra förhållanden och lider brist på allt.
Även dessa människor är någons barn,
förälder eller vän och behöver vår hjälp.
Vill du stödja dessa människor kan
du vända dig till någon av de hjälporganisationer som finns. Du kan även sätta
in pengarna på Civilförsvarsförbundets
90-konto 900-2874 och skriva ”medmänniska” så ska vi se till att pengarna
slussas vidare till en hjälporganisation
med verksamhet i några av världens mest
söndertrasade länder. Vill du fram till
årsskiftet använda dig av skatteavdraget
för gåvor ska du skänka pengarna direkt
till en insamlingsorganisation som Skatteverket godkänt för avdragsrätt. Då kan
du lägga på skatteavdraget på det belopp
du skänker så att ännu mer pengar går
fram till de nödlidande. Tack för din
omtanke. g
Text: Anders J Andersson
Foto: Paskee/Dreamstime

Flyktingar anländer till hamnen i
Mingkama i Sydsudan efter att ha
färdats över Nilen med båt från Bor
bärande på ett fåtal ägodelar.
Civil #3 2015
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Ett robust Sverige
imponerar på

Ryssland

Ryssland under Putin triggar
igång på svaghet. Både försvarsmakt och civilt försvar
måste stärkas, menar
förbundsordförande Sven
Lindgren, som på stämman
ställer upp till omval.
Civilförsvarsförbundet är
en del av det svenska
krisberedskapssystemet
och en väl fungerande
verksamhet har betydelse
långt utanför den egna
lokalföreningens domäner.

om livsmedelsstrategi och försörjning”.
Samtidigt har det pågått en utredning på
lantbrukssidan som visar att Sverige har
en riskabelt låg egen produktion. Varannan tugga vi äter är importerad. Den
visar på att landet måste bygga upp och
besluta om en livsmedelsstrategi.
– Om inget görs kommer vi inte att ha
någon egen mjölkproduktion om tio år.
Nu krävs omedelbara insatser såväl från
näringen som politiken. Utan svensk
mjölkproduktion påverkas även svensk
miljövård, djurvård och det öppna landskapet negativt, berättar Sven Lindgren.

– Jag trodde det skulle vara lättare att
hitta samverkan med de övriga frivilliga
försvarsorganisationerna för uppbyggnaden av FRG på kommunal nivå. Att
de andra organisationerna skulle se att vi
här har en gemensam viktig uppgift. Där
känner jag att vi inte lyckats så bra och
där återstår mycket att göra.

På stämman i höst kandiderar du
till en ny period. I år är det tolv år
sedan du äntrade skutan och tog över
rodret för Civilförsvarsförbundet. Hur
har verksamheten utvecklats under
den tiden?

Dominoeffekten spiller också över på
säkerhetsaspekterna. Har Sverige ingen
egen livsmedelsproduktion värd namnet
kan man heller inte garantera säkerheten
i händelse av en kris eller avspärrning.

Förbundet har tappat i uppdrag och
organisationsstöd beroende på att
Försvarsmakten och MSB har
prioriterat om. Hur påverkar detta
förbundets framtid?

Medvetenheten om det har ökat de
senaste åren och regeringen har tillsatt
en utredning för att ta fram en livsmedelsstrategi.

– Det får bli hur det blir med det samhälleliga statliga stödet. Vi måste själva
se till att fixa de ekonomiska resurser vi
behöver för att få ut vårt budskap, säger
Sven Lindgren.

– Vi har fått tydliga prioriteringar på
självskyddsutbildning av allmänheten
och är ansvarig organisation för uppbyggande av FRG-verksamheten. Det
senaste året har vi som en del av självskyddsarbetet fokuserat på den aningslöst försummade försörjningsberedskapen när det gäller livsmedel, säger Sven
Lindgren.
Engagemanget för försörjningsberedskapen inleddes med att Civilförsvarsförbundet anordnade ett seminarium
i Almedalen 2013. Sedan skrev Sven
Lindgren en debattartikel i Svenska Dagbladet i augusti och på den vägen är det.
– Jag är väldigt glad över att tillsammans
med journalisterna Susanne Gäre och
Gunnar Lyckhage kunnat sammanfatta
kunskaperna i boken ”Beredskap i kris –
6
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– Dock har man inte riktigt förstått
beredskapsaspekten. Sverige är det enda
land som inte har någon form av beredskap med livsmedel och vi har ingen
myndighet som har ett övergripande
ansvar för livsmedelsförsörjningen.
Sven Lindgren lyfter fram att det numera
finns en god förbundsanda och en struktur i organisationen med prioriterad
verksamhet.
– Detta måste fortsatt förenas med en
stor frihet att lokalt ägna sig åt vitt skild
verksamhet. Även social verksamhet är
viktig för sammanhållningen.

Han lyfter fram goda kontakter med
regeringskansliet, justitiedepartementet
och försvarsdepartementet. Däremot är
han besviken över att rekryteringen till
FRG från andra frivilliga försvarsorganisationer inte blivit större än vad den är.

Förbundet försöker på olika sätt påverka
regering och riksdag samtidigt som möjligheterna lyfts fram med en heltäckande
riksorganisation, verksamhetsledare och
tvåhundra instruktörer att göra viktiga
samhällsinsatser.
– Men vi måste bli bättre på att själva
kunna sälja kurser genom vårt företag
Civil AB. Vi kan sälja till kommuner,
företag, andra organisationer och sammanslutningar av olika slag och se till
att vi når ut med budskapet även om vi
behöver kunna ta betalt för att genomföra det.

hela personalstyrkan i
en region eller till och
med hela landet.
Vilka ambitioner har
du inför nästa mandatperiod om du får
förnyat förtroende?

Sven Lindgren kandiderar för en ny period som
förbundsordförande i Civilförsvarsförbundet.

Ny personalorganisation
Förbundets nya personalorganisation
trädde i kraft den första september.
Antalet tjänster har minskats och nya
arbetssätt introducerats. På vilket sätt
för detta förbundet framåt?
– Omorganisationen är nödvändig för
att vi ska kunna vara mera effektiva och
bättre använda oss av våra personella och
ekonomiska resurser när vi inte kan räkna med så mycket stöd och inte heller vill
vara helt beroende av det statliga stödet,
förklarar Sven Lindgren.
En regionindelning har införts i personalorganisationen och redan nu finns
exempel på att man delar erfarenheter
och inspirerar varandra mellan distrikten. Omorganisationen innebär dock
ingen förändring av indelningen av vare
sig distrikten eller lokalföreningarna.
– Över tid kan man sätta in de personella
resurserna där de bäst behövs i en region
eller till och med i hela landet. Det
skapas också en arbetsgemenskap och
det finns möjligheter till specialisering
samtidigt som man hjälps åt med organisationsbygget. Jag ser stora möjligheter,
säger Sven Lindgren.

– Vi ska hålla fast
vid de prioriteringar vi har idag med
självskyddsutbildning, 72-timmar,
FRG-verksamheten,
fortsätta lyfta fram
behoven kring försörjningsberedskapen samt titta på vilken roll vi kan ha i
byggandet av ett modernt och strategiskt
civilt försvar i takt med tiden.
Så tror han också att förslaget om medborgartjänst som lanserades i våras lyfter
upp en viktig fråga på agendan. Dock
menar Sven Lindgren att det blir för dyrt
om hela befolkningen ska utbildas av
staten. Bättre är då en lösning där frivilligorganisationer som Civilförsvarsförbundet får resurser och rejäla uppgifter.
Frivillighet skapar engagemang.

överenskommelser. Ryssland och Putin
triggar igång på svaghet. Framstår Sverige som svagt kommer de att utnyttja det
för sina intressen.
– De har respekt för styrka och har vi en
bra svensk försvarsmakt och går upp och
möter deras provokationer med flyg och
u-båtar och sådant då vinner det respekt.
Har vi en bra civil organisation för att
klara Sverige i händelse av olika typer av civila kriser eller i händelse
av militärt hot då vinner det
respekt. Så ju starkare vår organisation kan vara på detta
område desto större respekt
får Sverige i omvärlden,
även i Ryssland. Och i det
har även Civilförsvarsförbundet en roll att
fylla genom en väl
fungerande lokal
verksamhet, avslutar
Sven Lindgren. g
Text & foto: Anders
J Andersson

– Det ger bättre folkförankring för
pengarna, mer robustare hushåll och ett
mer robust samhälle än att utbilda hela
svenska folket över tid för tvångsmässigt
deltagande i någon form av medborgartjänst, menar Sven Lindgren.
Hur ser framtiden ut om tio år?
– Civilförsvarsförbundet kommer att
finnas kvar. Större och starkare. Sverige
har byggt upp ett modernt civilt försvar
och Civilförsvarsförbundet har där en
viktig roll som utbildningsorganisation
men kan också uträtta väldigt mycket i
händelse av höjd beredskap och kris.
Har krisen mellan EU och Ryssland
fört något gott med sig?

Ledningarna för distrikten kommer
att träffas tillsammans med alla verksamhetsledare och representant från
förbundsstyrelsen. Generalsekreteraren
får också en mer aktiv roll på fältet som
arbetsledare för all personal.

– Medvetenheten i samhället har ökat
om ett väl fungerande försvar och en väl
fungerande civil krisberedskap. Förbundet bedriver verksamhet i Ukraina men
får inte längre göra det i Ryssland. Men
Ryssland är ett grannland och vi ska ha
goda kontakter med alla grannländer.

– Vi behöver ta fram en nationell
uppbyggnadsplan där vi bestämmer vilka
av de områden där verksamheten gått
ned som vi ska satsa på. Den flexiblare
organisationen gör att vi kan använda

Han menar att man inte får vara naiv
utan inse att det finns maktambitioner
i Ryssland som inte stämmer överens
med internationellt ingångna avtal och
Civil #3 2015
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Under Vårhoppet ägde 500 starter rum.
Foto: Klara Söderberg

Sveri
FRG hjälpte till vid
Vårhoppet
I våras hjälpte FRG Sollentuna till med att höja
säkerheten på den traditionsenliga hopptävlingen Vårhoppet, arrangerat av Sollentuna Ridklubb
(SoRK). FRG fanns på plats med hjärtstartare, första
hjälpen-väska och säkerhetskompetens.
Samarbetet kom till stånd tack vare Sonja
Sun Johnsen som är FRG-ansvarig i FRG
Sollentuna och SoRK-ryttare.
– Eftersom båda ridning och säkerhet
ligger mig varmt om hjärtat är det naturligt för mig att bidra till att tävlingen blir
säkrare. Nu behövde inte FRG rycka ut
under tävlingen, i sådana situationer är
det kul att vara arbetslös, säger Sonja Sun
Johnsen
Tävlingarna gick bra och FRG Sollentuna behövde inte rycka in. De fick i
stället njuta av spännande hopptävlingar
under tvenne dagar. g

Helèn Westman var en av de FRG:are
som hjälpte till vid Vårhoppet i Sollentuna.
Foto: Sonja Sun Johnsen

Över 100 FRG:are
övade krisberedskap
I början av september genomförde FRG
Norr sin årliga storövning med cirka 125
FRG:are. På programmet stod krisberedskap. Den ena övningen gick ut på att
evakuera människor efter en gasläcka och
inledningsvis ta hand om deras fysiska
och psykiska behov. I den andra övningen
Foto: Sten-Anders Fällman
ingick att med hjälp av kommunikationsradio lösa en praktisk uppgift.
FRG Norr träffas minst en gång per år
för gemensam övning, för att lära känna varandra och jobba tillsammans
över kommungränserna.
– Det var hur kul som helst! Och suveränt att FRG i de olika kommunerna i norra delen av länet, kunde öva tillsammans. Det finns många
fördelar med det. Jag rekommenderar alla att gå med i FRG! Att få ha möjligheten till gratis utbildning för att sen kunna bistå samhället vid kris, är
en stor förmån, säger Helén Westman, FRG-ledare i FRG Sollentuna. g
Text: Sonja Sun Johnsen
8
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Foto: Sonja Sun Johnsen

ge
runt
Övning i att sätta upp mobil trygghetspunkt. Totalt deltog 35 personer från FRG:
Civilförsvarsförbundet, Bilkåren, FAK, Brukshundsklubben och FRO inklusive
ordföranden för regionala FOS i Blekinge.

FRG-övning i

Karlskrona

FRG sköter också fikabestyren.

Att sätta upp mobil trygghetspunkt

Övningen gjordes i god samverkan med FAK Blekinge som
tillhandahöll bland annat mobil trygghetspunkt. Samtliga
FRG-ansvariga i Blekinge hade bjudits in till övningen.
Övningen gick ut på att få upp den mobila trygghetspunkten
och ta emot och skriva in spontant frivilliga enligt
30-minutersmetoden. g

Text: Åsa Hagelberg, foto: Lisbeth Jonsson

Ja, större plats än så här tar inte den mobila trygghetspunkten.

FRG har installerat sig i den tillfälliga trygghetspunkten och tar
emot spontant frivilliga.

Tim, fyra år, är för liten för FRG-utbildning, men kolla blicken!
Engagemanget är det inget fel på. Vem behöver utvärderingsblankett, en bild säger mer än tusen ord. Medlem? Javisst - det
är han redan.
Civil #3 2015
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Informationsmöte
om Grannsamverkan
På Ludvika brandstation träffades den 26 augusti initiativtagaren och projektdrivaren till Blötbergsmodellen, Björn
Flinth, föreningsmedlemmar i Civilförsvarsförbundet Dalarna,
säkerhetssamordnare i Ludvika kommun, nämndrepresentant i
kommunen, personal från räddningstjänsten i flera kommuner
samt två verksamhetsledare i Civilförsvarsförbundet. Syftet var
att informera om Blötbergsmodellen ”Grannsamverkan mot
brand och hjärtstopp” och vad fördelarna är för människorna
och samhället. Björn Flinth berättade om brandförebyggande
träning, ihopkopplade brandvarnare i grannskapet, om fördelen

med att ha en hjärtstartare nära där man bor men kanske långt
från räddningstjänsten. Han berättade om hur grannarna tränar
hjärt- och lungräddning regelbundet. Vidare diskuterades hur
denna modell kan utvecklas samt spridas till andra delar av
Sverige. g
Text och foto: Åsa Backman

Stödkonsert för brandens
offer och deras hjälpare

På bilden syns flertalet medverkande och funktionärer. Foto: Ann-Christine Göthe

”Ammi” Anna Maria Johansson, utbildad operasångerska, bjöd på flera klassiska stycken bland
annat Ave Maria. Stefan Lindgren vid flygeln
(från Kungliga filharmonikerna). Foto: Pia Collin

Eva Wessel ordförande i Civilförsvarsförbundet Norra Västmanland välkomnar
kommunalrådet Åsa Eriksson från
Norberg. Foto: Pia Collin

Söndagen den 6 september genomfördes en stödkonsert och minneskonsert i Västanfors kyrka till
förmån för de som drabbades av skogsbranden
för ett år sedan. Lärare från Fagersta kulturskola
medverkade tillsammans med Stefan Lindgren
från Kungliga filharmonikerna och Fagerstabon
Anna Maria Johansson. Initiativet till konserten
hade tagits av Anna Maria, som både var konferencier och framträdde med solosång. Publiken
bjöds på en härlig mix av musik och sång. Åsa
Eriksson, kommunalråd i Norsbergs kommun,
talade om medmänsklighetens stora betydelse i
samhället och påminde om den frivilliga hjälp
som erbjöds under skogsbranden 2014. Även en
tanke till Elsa Anderssons konditori som brann
ned skänktes. Ett berömt konditori i Norberg,
Västmanland som var en turismagnet och brann
ned i slutet av augusti. Frivilliga från Civilförsvarsförbundet och FRO välkomnade åhörarna
tillsammans med Svenska kyrkan. Konserten
gav 5.240 kronor men sponsorintäkter beräknas
komma in så slutsumman kan hamna uppåt
10.000 kronor. g
Text: Anders M. Johansson

FRG kallades ut efter kraftigt regnväder
Den 6 september regnade det oavbrutet nästan i ett dygn i Stockholms-området.
I Järfälla resulterade det i översvämning av en del områden och gator fick stängas
och trafiken dirigeras om. Järfälla kommun uppdrog åt FRG Järfälla att hjälpa till
med information och trafikhänvisningar vid översvämmade och avspärrade gator
och vägar. 15 personer deltog i insatsen som startade vid 19-tiden på söndagen och
pågick till 7-tiden måndag morgon. FRG-ansvarig Peter Wallgren ledde insatsen. g
Foto: Patrik Vuorio
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Mer
flexibelt

Verksamhetsledarnas
indelning i de nya
regionerna (samt
vilka distrikt de är
kontaktpersoner för)

när förbundets
personalstöd ändras

Den första september omformades personalstödet till
Civilförsvarsförbundets lokala och regionala delar.
Med förändringarna ska flexibiliteten i personalorganisationen öka för
att bättre svara mot prioriterade behov.
Dessutom ska kostnaderna begränsas.
Det finns även en strävan att bättre ta
vara på personalens och de förtroendevaldas kompetenser och möjligheter, så
att dessa tillsammans bildar en slagkraftig resurs som gör skillnad genom att
bidra till säkrare och tryggare liv.
Verksamhetsledarna organiseras nu
i fyra regioner – norra, mellersta, västra
och södra. Indelningen motsvarar i stort
de utbildningsregioner som funnits
i flera år. Den enda skillnaden är att
distrikt Östergötland numera ingår i
södra regionen. Den tidigare kopplingen
mellan verksamhetsledare och distrikt
har upphört.
Verksamhetsledaren arbetar först
och främst i regionen, men måste vara
beredd att göra insatser även på annat
håll när det finns sådana behov. För
att underlätta för förtroendevalda har

varje distrikt en kontaktperson. Den
kan kontaktas för information, stöd och
annan hjälp. Även förbundskansliet har
omorganiserats främst för att tydliggöra var och ens ansvarsområden.
Genom huvudsakligen naturliga
avgångar har antalet anställda
minskat med drygt tre tjänster.
På Civilförsvarsförbundets
hemsida finns kontaktuppgifter för samtliga anställda i den
nya personalorganisationen.
– Personalorganisationen
är ett verktyg för att kunna
arbeta effektivt i linje med
Civilförsvarsförbundets
syften och mål. Den
måste därför
formas

Vill du hjälpa en hemlös?
På gatorna i Stockholm och i många andra
städer i Sverige ser vi idag ett ökat antal
hemlösa och tiggare.
Enligt Sveriges Stadsmissioner finns det bara i Stockholm
tusentals hemlösa. De hemlösa lever i tält, skjul och under
broar där möjlighet finns. Fattigdomen och utsattheten är stor.
Civilförsvarsförbundet har därför startat insamlingen ”Vilja att
hjälpa” för att ta fram och dela ut hjälppåsar till de hemlösa.
Genom att ge en gåva till Civilförsvarsförbundets 90-konto,

NORRA REGIONENS KONTAKTPERSONER
Tommy Sjöberg (Västernorrland, Jämtland)
Carina Wiro (Västerbotten, Norrbotten)
MELLERSTA REGIONENS KONTAKTPERSONER
Åsa Backman (Dalarna, Gävleborg)
Pia Collin (Södermanland, Västmanland, Uppsala)
Anders Lundin (Stockholm, Gotland)
VÄSTRA REGIONENS KONTAKTPERSONER
Pekka Kaukonen (Örebro, Värmland)
Lennart Rydén (Halland)
Ove Ånhed (Västra Götaland)
SÖDRA REGIONENS KONTAKTPERSONER
Åsa Hagelberg (Kalmar, Blekinge, Kronoberg)
Arne Plantin (Kristianstad, Östergötland)
Henrik Lindquist (Malmöhus, Jönköping)

utifrån förutsättningarna och behoven. Det säger Anders M. Johansson,
generalsekreterare och
den som arbetsleder
personalen.
Distriktsindelningen kvarstår oförändrad
och omfattar
därmed 21
distrikt. g

Text: Anders M.
Johansson,
generalsekreterare,
Civilförsvarsförbundet

plusgiro 90 02 87-4, bankgiro 900-2874 möjliggör du för Civilförsvarsförbundet att ta fram en hjälppåse för människor som
lever i hemlöshet. Hjälppåsens värde är 200 kr och innehåller
schampo, deodorant, tvål, tandkräm, tandborste, bindor, plåster,
fleecepläd och vikbar sittplatta. Insamlingen sker i samarbete
med Sveriges Stadsmissioner, http://sverigesstadsmissioner.se/
som ser till att hjälppåsen delas ut i deras verksamheter. Sveriges
stadsmissioner finns i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne,
Stockholm, Uppsala och Västerås.

Märk inbetalningen ”Vilja att hjälpa”. Det går
också bra att swisha en gåva till 9002874. Alla
bidrag är välkomna. Tack för din hjälp!
Civil #3 2015
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POSTTIDNING B
TIDNINGEN CIVIL
BOX 2034
SE-169 02 SOLNA, SWEDEN
Civilförsvarsförbundets
märkesnål med stiftlås i gyllengul färg. Storlek 12 x 12 mm.

Du kan också stödja Civilförsvarsförbundets verksamhet genom att köpa
märkesnålen för 115 kronor. Då går 85 kronor till verksamheten. Märkesnålen levereras i en liten ask med gåvobevis som tack. Artikelnummer 1089

15 kronor

Artikelnummer 1090

Kärnan-pussel med motiv från senaste versionen
av Hitta Vilse-planschen. 50 bitar. Lämpligt för
barn från 4 år och uppåt.
42 x 37 cm.

Isskrapa med tips vid nödsituation.
Extra god kvalitet med åtta skarpa
eggar som effektivt rengör
rutorna från snö, frost och
is. Håller för mycket låga
temperaturer.

149 kronor
Artikelnummer 7111

20 kronor

198 kronor (2-pack)

Artikelnummer 1091

Artikelnummer 7111-2

200 kronor

(Vid beställning av 20 stycken)
Artikelnummer 1091-20

Blandat
från butiken

Keps med Civilförsvarsförbundets logga.

55 kronor

Fler artiklar och urförlig produktinformation hittar du på www.civil.se.

Artikelnummer 8456

Magnesiumelddon med ett magnesiumblock som
man skrapar små spån av, vilket fungerar som tändmaterial. För att bygga upp en eld krävs torrt material som
fnöske, gräs eller papper. Storlek: 55 x 30 x 30 mm

65 kronor

Reservation för felskrivning av priser och beskrivningar.

Artikelnummer 2209-2

Reservbatteri för att ladda
telefonen när det inte finns
el tillgänglig. Kontakter
som passar för Iphone 4,
5 och 6 samt micro-USB
för Samsung, Sony med
flera. Vikt 98 gram.
95 x 21 x 22 mm.

Reflexen gör dig synlig i
trafiken, ökar trafiksäkerheten
och kan rädda ditt liv.

10 kronor
Artikelnummer 1169

50 stycken för 400 kronor

119 kronor

(8 kronor/styck) Artikelnummer 1169-50

Artikelnummer 1171

Tom ask i plåt att fylla med nödvändigheter för
alla tillfällen, inte bara vid nödsituationer.
Format: 105 x 80 x 25 mm

14 kronor
Artikelnummer 2232

Radio som fungerar även under elavbrott. Drivs då med vev-dynamo,
solceller eller batteri (3 x AAA). Kan användas för att nödladda
mobiltelefon. Cirka tio minuters vevtid ger upp till en minuts taltid.
Funktioner: FM/AM-radio,
ficklampa, varselfunktion
samt sirén.

369 kronor
Artikelnummer 700323

Besök butiken på www.civil.se
Beställ så här: Surfa in på www.civil.se och tryck på fliken ”Butiken”.
Har du inte tillgång till internet går det även att beställa via 033-27 22 14.
Porto tillkommer på alla beställningar.
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