
civil #1 2014 50
 kr

Svensk kultur och friluftsliv

Tidningen

Nya i landet och
ute på landet



2

Under 2014 ersattes Civilförsvars-
förbundets ungdomsråd med en 
referensgrupp. Ungdomsfrågorna 
kommer även i fortsättningen att 
vara viktiga i verksamheten.  
     Civilförsvarsförbundets natio-
nella ungdomsråd är den grupp 
ungdomar som på ideell och natio-
nell basis arbetat med att utveckla 
förbundets ungdomsverksamhet. 
Under 2014 har ungdomsrådet 
ersatts av en referensgrupp med 
ansvar för ungdomsverksamheten i 
förbundet.
I referensgruppen fi nns för närva-
rande sex ungdomar, engagerade 
i Civilförsvarsförbundet samt tre 
verksamhetsledare med ansvar för 
ungdomsverksamhet i regionerna. 

I samband med bildandet av 
referensgruppen vill vi tacka de 
ungdomar som på olika sätt varit 
engagerade i ungdomsrådet och 
ungdomsverksamheten:
Caroline Danielsson, Emma Hans-
son, Jacqueline Nelms, Julius 
Kramer, Laura Hoffmann, Timo-
thy Jarl-Håkansson samt Emma 
Larsson, Emelie Asplund, Herman 
Björksved, Jenniefer Lundin och 
Tommy Pettersson. Tack även till 
tidigare ungdomscoacherna Babek 
Toloe Shagar och Nenne Thorin.
Under 2014 arrangerar Civilför-
svarsförbundet vårlägret ”Camp 
home”, ett sommarläger samt 
höstlägret Camp lost för ungdo-
mar. Mer info och anmälan till 

lägren fi nns på www.civil.se/ung-
domsradet/ungdomslager.
Under hösten kommer även en 
ungdomsledarutbildning, med 
fokus på ledarskap, projekt och 
ämnen som berör Civilförsvarsför-
bundet att arrangeras i Stockholm. 
Till denna utbildning söker vi 22 
ungdomar från hela landet.
Utbildningen kommer att vara 
kostnadsfri i sin helhet.
För 2015 planeras ett större ung-
domsforum samt ungdomsläger.
Vill du veta mer om förbundets 
ungdomsverksamhet kan du kon-
takta Yvonne Norrgård, verksam-
hetsutvecklare: yvonne.norrgard@
civil.se. 
Text: Yvonne Norrgård

Referensgrupp efter ungdomsrådet
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All information om Civilförsvarsförbundets utbildningar och konferenser hittar du på hemsidan www.civil.se. Där 
fi nns det senaste med anmälningsdatum och orter för utbildningarna. Där anmäler du dig även till fl era av utbild-
ningarna. Ett tips är att gå in på sidan då och då och se vad som är nytt. 

Ett säkrare liv hela livet – även i utsatta lägen

Läs mer  om Läs mer  om 
Utbildningar 2014

Förbundsstyrelsen har beslutat att 
genomföra en rekryteringskampanj 
under 2014. Syftet är att stödja 
förbundsstämmans beslut om att 
varje förening ska växa.

     Jämfört med tidigare kampan-
jer har vi nu ett förbundsstämmo-
beslut på att varje lokalförening 
ska växa med minst tio procent 
senast vid utgången av 2015.
Förbundsstyrelsen har anslagit 
200.000 kronor till rekryterings-
kampanjen under 2014. De fören-
ingar som vid utgången av 2014 
har minst tio procent fl er med-
lemmar än vid ingången av året 
får 100 kronor per överstigande 

medlem, utan övre gräns.
Har en lokalförening 200 medlem-
mar vid ingången av året och 230 
medlemmar vid utgången erhåller 
alltså föreningen 3.000 kronor.
Pengarna betalas ut direkt till 
föreningen i slutet av mars 2015 för 
användning i verksamheten.
Det behövs ingen redovisning eller 
administrativt arbete från fören-
ingens sida utan avstämning av 
betalda medlemskap sker i Max. 
Allt föreningen behöver göra är att 
medverka till förbundsstämmans 
mål.
Om en förening inte når upp till tio 
procents ökning, när medlemssiff-
rorna för de två årskiftena jämförs, 

utgår inget värvningsstöd alls.
Till stöd för rekryteringen fi nns se-
dan tidigare en rekryteringsfolder 
och tillhörande affi sch. Det fi nns 
också välkomstpaket som kan 
överlämnas i samband med värv-
ningen. Förbundet står för själva 
förpackningen medan lokalfören-
ingen står för kostnaden av inne-
hållet, 60 kronor. Allt beställs från 
butiken på www.civil.se.
Ett tillfälle att ta tillvara för rekry-
teringen är Civilförsvarsförbundets 
dag som hålls för första gången i 
år. Det blir den 10 maj. Redan nu 
har många anmält sig. Lycka till 
med värvningen! 
Text: Anders J Andersson

Rekryteringskampanj under 2014
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I januari kom förbundets nya digi-

tala nyhetsbrev för första gången. Sex 

utgåvor per år är planerade (se www.

civil.se/nyhetsbrev där det även går 

att anmäla sig) . Fyra av utgåvorna 

ligger direkt efter förbundsstyrelsens 

möten. Nyhetsbrevet ersätter de 

tidigare föreningsutskicken per post 

och e-post samt det elektroniska 

instruktörsbrevet.

Nyhetsbrevet går automatiskt till post-

mottagare i distrikt och lokalförening-

ar som registrerat en civil2.se-adress. 

Det går också till alla instruktörer 

som varit aktiva föregående år eller 

senare samt till de som anmält sig till 

nyhetsbrevet.

I nyhetsbrevet samlar vi förenings-

information. Tidningen Civil fortsätter 

med fyra utgåvor men kommer med 

tiden att förnyas så att den får en mer 

utåtriktad profi l med mer omvärldsbe-

vakning utanför vår egen organisation 

med material som berör vår verksam-

het men också goda exempel inifrån 

organisationen.

Mer text och bilder från förenings-

aktiviteter kommer att hitta sin plats 

på förenings- och distriktssidorna på 

www.civil.se, även om en del även i 

fortsättningen kommer i tidningen.

En kommunikationsplan tas fram 

efter beslut av förbundsstämman. 

Den kommer efter remissförfarande 

att tas för avgörande av förbunds-

styrelsen efter sommaren och sedan 

träda i kraft vid årsskiftet. Planen sät-

ter agendan för vilka kommunikativa 

insatser vi ska prioritera gemensamt. 

En arbetsgrupp har gjort övervägan-

den om hur vi når fl er människor 

och långsiktigt ökar kännedomen om 

Civilförsvarsförbundet. Vi har goda 

förutsättningar att nå längre framöver.

Anders J Andersson

Kommunikationsansvarig

INLEDNING

Nyhetsbrevet en ny infokanal

INNEHÅLL #1 2014

NYTT I KORTHET

Studie från MSB 
kring antibiotika
MSB har i en studie tittat på 

vad antibiotikaresistens skulle 

kunna betyda för samhällets 

säkerhet.

En växande antibiotikaresistens 

hotar inte bara liv och hälsa. 

Det utgör även ett hot inom 

samhällsviktiga funktioner som 

sjukvård, läkemedelsförsörjning, 

omsorg, livsmedel, dricksvatten-

försörjning, avloppshantering 

och räddningstjänst

Om inte utvecklingen bromsas 

kan sjukvården i framtiden få 

stora problem att behandla ska-

dor vid större olyckor eller med 

de bakteriella följdsjukdomar 

som följer en pandemi. 

En mer omfattande antibioti-

karesistens kan också försvåra 

hanteringen av vissa typer av 

kriser. Ett samverkansarbete 

måste till både nationellt och 

internationellt enligt MSB. 

Elva procent hade 
annat modersmål
När självskyddskurserna för 

2013 summeras visar det sig 

att elva procent av alla deltagar-

na hade annat modersmål än 

svenska. Av samtliga deltagare 

utgjorde vidare unga och äldre 

68 år eller mer 57 procent av 

deltagarna. 

Rättelse
Tyvärr fi ck Katrin Söderlind sitt 

namn felstavat i förra Civil. 

PFOS hot mot dricks-
vattnet i landet
PFOS är en giftig kemikalie 

som misstänkts komma från 

brandsläckningsskum. Den 

är idag det allvarligaste hotet 

mot svenskt dricksvatten enligt 

generaldirektör Stig Orustfjord 

på Livsmedelsverket, uppger 

SVT Text.

Kemikalien fanns i brandsläck-

ningsskum från 1980-talet till 

2004 och förbjöds 2008 av EU.

I Kallinge utanför Ronneby har 

vattnet blivit så förgiftat att 

samhället nu kopplats samman 

med Ronnebys vattenlednings-

nät.

Orustfjord säger att PFOS är 

långt värre problem än bisfenol 

A i vattnet. Alla kommuner upp-

manas testa sitt vatten. Minst 

34 grundvattentäkter ligger 

närmare en brandövningsplats 

än en kilometer. 

Rekryteringskampanj
Förbundsstyrelsen har avsa   200.000 
kronor för a   stödja förbundsstämmans 
mål om a   varje förening ska växa.
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Ungverksamhet i referensgrupp
Ungdomsrådet har nu ersa  s av en 
referensgrupp. Den ansvarar för Civilför-
svarsförbundets ungdomsverksamhet

2

Nytt i korthet
Korta no  ser om främst frågor och 
ämnen i vår omvärlden som berör Civil-
försvarsförbundet.

3

Nya på landet och i landet
I en nedlagd ledningscentral utanför 
Mjölby får nya svenskar lära sig om livet 
på landet i det nya landet Sverige.

4

Sverige runt
E   nedslag bland föreningsak  viteter. 
Denna gång Hässleholm och en stor 
utställning om förbundets verksamhet.

11
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Civilförsvarsförbundet är en medborgarrö-
relse vars mål är a   förebygga otrygghet i 
samhället. Det gör vi genom hjälpinsatser, 
utbildning av barn och vuxna, informa  on 

samt opinionsbildning.
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I en gigantisk nedlagd lednings-
central utanför Mjölby samlades 
en helg i februari tjugotalet mer 
eller mindre nyanlända invandrare 
från sex olika länder för att lära sig 
mer om livet på landet - i det nya 
landet. En av eldsjälarna i projek-
tet är Civilförsvarsförbundets Bo 
Nehrman.    

     Glädje är verkligen det första 
och sista jag tänker under min dag 
med deltagarna i EU-projektet 
”Ny på landet” utanför Mjölby.
Genom projektet får nyanlända 
till Sverige och boende inom några 
mils radie chansen att prova på lite 
av det som vi som redan bor här 
gör. Tipspromenad med kunskap 
i allemansrätten, konsten att 
bygga bästa snögubben och hur 
man kan klä sig vid skidåkning är 
några av aktiviteterna under de tre 

fullspäckade dagarna i början av 
februari.
När Civils 
utsände repor-
ter, efter skjuts 
från järnvägs-
stationen, 
kommer fram 
håller delta-
garna som 
bäst på att 
placera ut sina 
egengjorda 
fågelholkar runt om i skogen vid 
Tjädern, som Bo Nehrmans, Bosse 
till vardags, anläggning kallas.

– Och två av deltagarna har redan 
blivit nya medlemmar i Civilför-
svarsbundet, berättar han.
Just den här förmiddagen har del-
tagarna lärt sig mer om att mata 
fåglar på vintern. 

– Sen ska vi se vilka fåglar som 
kommer och äter och försöka iden-
tifi era dem, säger Goska Sobczak 
som är en av projektledarna.
Maslax Ali har bott i Norrköping 
i nio månader, och lika länge har 
han gått på Svenska för invand-
rare, SFI. För honom har det varit 
viktigt att lära sig språket så fort 
som möjligt.
– Annars förstår man inte varann, 
förklarar han.

Med ett stort leende och fågelhol-
ken i hand talar Maslax om hur 
fantastiskt det är att många fåglar 
fl yttar fram och tillbaka till hans 
hemkontinent Afrika.
Goska Sobczak ser efter Maslax 
och hans vän när de ger sig iväg för 
att fylla sina fågelholkar med frön.
– Inte det hållet, ni måste hänga 
dem uppe i skogen! ropar hon 

Nya i landet lär sig livet på landet
Mohamed Isaak från Somalia har en solskenshistoria att berätta. Efter att ha börjat som deltagare i EU-projektet för ett år sedan, blev han anställd och är 
nu en av projektledarna för ”Ny på landet”. För att inte tala om att han vunnit pris för sina fantastiska sambosas (friterat degknyte med fyllning).

Goska Sobczak
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åt gänget som förirrat sig nedåt 
bilvägen.

Skepsis mot landsbygden
”Ny på landet” syftar både till 
att få nya svenskar att känna sig 
hemma i den svenska naturen 
och lära sig mer om exempelvis 
allemansrätten, med rättigheter 
och skyldigheter, och att visa att 
på landet fi nns ofta långt mycket 
bättre förutsättningar att få ett 
bra liv än i stan.
– Många invandrare lever tätt inpå 
varann i stan, säger Goska Sobc-
zak. Vi vill visa att livet på landet 
ofta är bättre än i stan i Sverige. 
Vet de inte hur det är att bo på 
landet så fl yttar de ju inte hit.
Från sina hemländer har delta-
garna ofta egna erfarenheter av 
livet på landet. Ibland fi nns inte el 
ordentligt och när de fi skade i som-
ras var exempelvis många rädda 
för krokodiler i vattnet. Det gör att 
många inte vågar bosätta sig på 
den svenska landsbygden.
Under sommaren har deltagarna 
bland annat paddlat kanot och 
fi skat. Om två veckor är det dags 
att åka skidor. Dagen till ära kom-
mer Mats Bohlin från Norrköpings 
skidklubb och informerar lite om 
hur man bör klä sig och hur det 
går till.
För det är mycket som är självklart 
för en själv, men som tar tid att 
lära sig vid fl ytten till en nytt land 
med en helt ny kultur, nytt klimat, 
och nya traditioner. Och det fi nns 
mycket vi inbodda svenskar kan 
lära av de nya svenskarna. Det kan 
Bo Nehrman intyga.
– Jag har fått lära mig mycket, 
jag, säger han. Smakat mycket 
mat jag aldrig trodde jag skulle 
äta. Mohamed vann ju pris för sina 
sambosas.

Projekt för landsbygdsutveckling
En kokbok där det svenska köket 
blandas med deltagarnas inhemska 
har redan givits ut inom ramen för 
projektet. Där fi nns allt från färs-
fylld serbisk paprika och etiopisk 
lammgryta, till saffranskyckling 
från Iran och så Mohameds prisbe-
lönta somaliska ambosas.
Rent formellt drivs ”Ny på landet” 
av en ideell förening som heter 
Leader Folkungaland. Leader är 

ett koncept som fi nns på fl era plat-
ser i landet och är ett sätt för EU 
att stödja landsbydsutveckling. 
Bo Nehrman anlitas som instruk-
tör för en del av utbildningsmo-
menten och upplåter sina lokaler.

Leader Folkungalands projektleda-
re för ”Ny på landet” är Jeanette 
Unér. Projektet startade 2013 och 
kommer att fortgå i sex år framåt 
i första vändan. Deltagarna är i 
åldrarna 18 till 40 år gamla och 
många har kommit med genom 
olika etniska föreningar i Linkö-
ping, Norrköping och Mjölby.

Blev anställd i projektet
Jeanette Unér berättar att de även 
anställt en av de deltagare som 
varit med längst, Mohamed Isaak.
– Han har varit med i 1,5 år och nu 
är han projektledare också, säger 
hon.
– Det känns bra, säger Mohamed 
Isaak och ler stort.
Först var han deltagare, sen team-
ledare och så fi ck han en utbild-
ning till projektledare.
– Jag älskar naturen, säger han. 
Man kan inte bara gå ut i naturen 
hur som helst i Somalia, där fi nns
lejon och andra farliga djur.
Fortsättning på nästa sida!
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Bo Nehrman på väg ut ur den 750 kvadratmeter 
stora bunkern i två våningar. Från utsidan ser det 
mest ut som ett skjul ute i skogen.

Maslax Ali tycker att det viktigaste är att lära sig 
språket. ”Annars förstår man ju inte varandra”, 
säger han klarsynt.

Några av deltagarna tar en paus när de är klara med sin snögubbe med mustasch och getskägg.



Fortsättning från föregående sida!
Mohamed Isaak har varit i Sverige 
i nästan två år tillsammans med 
sin familj och kontaktade själv 
projektet när han fi ck reda på att 
det fanns.
– Vi vill ha folk som vill åstadkom-
ma något. Vi pratar med etniska 
föreningar och det ger ringar på 
vattnet. Folk pratar med sina kom-
pisar, säger Goska Sobczak.

Välutrustat bergrum
– Det är verkligen perfekt att vi 
kan vara hos Bosse, säger Jeanette 
Unér som är projektkoordinator.
Bo Nehrman är en erfaren instruk-
tör och började sin bana inom 
dåvarande civilförsvaret 1964. Då 
jobbade han på räddningstjänsten 
i Huddinge och utbildade i atom-
skydd.

Förutom sitt engagemang i Ci-
vilförsvarsförbundet som aktiv 
instruktör och FRG-ledare, har 
han körkort för det mesta inklusive 
bandvagn, dykcertifi kat och är en 
hejare på att hantera en motorsåg.
Det underjordiska kontoret är 
på i runda slängar 750 kvadrat-
meter och ligger mitt ute i ingen-
stans. Här fi nns sängplatser för 
60 personer, egen 300 meter djup 
brunn och en elgenerator som kan 
hålla igång stället i 14 dygn om 
det skulle behövas. Syrgastuber, 
förstahjälpen-utrustning, dykut-
rustning, radiokommunikation 
även med passerande fl ygplan om 
det skulle behövas, Rakel och en 
bandvagn omgjord till ambulans är 
lite av faciliteterna.
– Fast jag röjdyker inte längre, 
säger han och skrattar. Inte om det 

är under 25 grader i vattnet!
Kommunstyrelsen och Rotary har 
ibland sina möten nere i Bosses 
bergrum.
Bo Nehrman blev involverad i ”Ny 
på landet” genom Jeanette Unér, 
som några år tidigare träffat på 
honom under en stor säkerhetsöv-
ning i trakten.

Lärorik gemenskap
Fadwa Ahmed kom med i projek-
tet genom en väninna. Fadwa är 
teamledare under helgens träff  och 
har varit med ända från början.
– Jag trivs här, vi har väldigt ro-
ligt, säger hon.
– Och hon lagar väldigt god mat, 
fl ikar Bo Nehrman in och ler stort.
Efter lunchen blir det snögubbe-
tävling. Sen följer Mats Bohlin som 
berättar om skidklädsel och annat. 
Men  dagen är inte slut med det.
– I eftermiddag blir det naturjakt, 
säger Bo Nehrman. 
Deltagarna delas upp i team och 
får en lista med saker de ska hitta 
i skogen. Det kan vara till exempel 
en kotte, harsyra eller liknande.
– Sist var det roligt när de skulle 
leta efter en harlort. De kom till-
baka med de mest konstiga saker.
Han ler stort och berättar att de 
dessutom slagit in den så fi nt.
– Alla gapskrattade när de veck-
lade ut pappret den låg i, berättar 
Bo Nehrman.
För lika mycket som det handlar 
om att lära sig mer om livet på lan-
det i Sverige, lika mycket handlar 
det om gemenskap, och det märks.
– Vi gick inte och lade oss förrän 
framåt ett igår natt, avslöjar Bo.
Projektkoordinatorn Jeanette 
Unér skrattar med.
– Vi gör det här för att det är ro-
ligt, säger hon. Det känns inte som 
ett jobb. 
Text och foto: Malin Håkansson

6 Civil #1 2014

Bo Nehrman visar en av hjärtstartarna på sitt 
kontor nere i berget.

Sista handen läggs vid snögubben som senare tog hem förstapriset i deltagarnas snögubbetävling. 
Mössa och halsduk verkar vara en bra idé när det är kallt ute, även för snögubbar.



www.sverigesveteranforbund.se

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Fredsgatan 13 - 703 62 Örebro 

Telefon: 08-25 50 30 - e-post: kansliet@fredsbaskrarna.se

Sveriges Veteranförbund

Fredsbaskrarna (SVF)

Sveriges Veteranförbund 
Fredsbaskrarna (SVF)
Kamratskap - Omtanke - Medmänsklighet

SVERIGES VETERANFÖRBUND FREDSBASKRARNA är en intresseorganisation som förenar Sveriges veteraner 
och för vidare det goda kamratskapet och den sammanhållning som skapats under ett internationellet 
uppdrag. 
 
Bli medlem eller stödmedlem och stöd därigenom vår verksamhet. Du tecknar enklast ditt medlemskap 
på vår hemsida eller via Plusgiro 197056-5. Det går också att kontakta oss på telefon 08-25 50 30 eller 
skicka ett e-post till kansliet@fredsbaskrarna.se och be om ett inbetalningskort.

Telefon: 020 - 666 333
Du kan också skriva e-post till oss på 020666333@fredsbaskrarna.se

   Du är 
inte ensam

Du får givetvis vara anomym. 
Vi har tystnadsplikt.

KAMRATSTÖD

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas kamratstödjour finns 
till för alla som gjort internationell tjänstgöring samt deras anhöriga. 
Telefonen är bemannad dagligen mellan kl. 18.00 och 21.00.

 Stöd 
Gula Bandet



POSTTIDNING B
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BOX 2034

SE-169 02 SOLNA, SWEDEN

Från och med i år ger Civilförsvarsförbundet ut ett regelbundet 
nyhetsbrev. Utgivningsplanen är sex utgåvor per år. Tillsammans 
med tidningen Civil innebär det tio utgåvor per år. Nyhetsbrevet 
ersätter det tidigare föreningsutskicket och instruktörsbrevet. 

Postmottagare i föreningar med civil2.se-adress och instruktörer 
som var aktiva under föregående år eller senare får nyhetsbrevet 
automatiskt. Övriga prenumererar kostnadsfritt genom att an-
mäla sig på www.civil.se/nyhetsbrev.

Du kan också läsa nyhetsbrevet genom att gå in på länken ovan. 
Där fi nns de senaste nyhetsbreven samlade.

Exempel på innehåll ur Nyhetsbrev #2:
• Civilförsvarsförbundets dag och Rekryteringskampanj
• Stöd för organisationsutveckling
• Förslag till ny överenskommelse ute på remiss
• Nytt på utbildningsfronten

Ett säkrare liv hela livet – även i utsatta lägen

Prenumerera på CivilförsvarsförbundetsPrenumerera på Civilförsvarsförbundets
Nyhetsbrev

Ett säkrare liv hela livet – även i utsatta lägen

Källvikenstiftelsen  •  Pionjärvägen 6  •  451 34 Uddevalla  •  info@kallvikenstiftelsen.se  •  www.kallvikenstiftelsen.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.

SVERIGE RUNT

Hässleholm visade 
upp sin verksamhet
Hässleholms-föreningen 

anordnade förra året en stor 

utställning på Hässleholms 

museum. Från juli till september 

kunde allmänheten få en inblick 

i förbundets verksamhet.

Att samla ihop allt material 

och att bygga utställningen tog 

ungefär en månad, berättar 

Herbert Lindgren, instruktör och 

vice ordförande i föreningen. 

Herbert kallade utställningen för 

”Civilförsvarsförbundet Då och 

Nu”. Och han gjorde arbetet 

med devisen ”Syns man inte så 

fi nns man inte”.

Besökarna fi ck en inblick i 

verksamheten från bildandet 

av Luftskyddsförbundet 1937 

till Hemskyddet och vidare till 

dagens verksamhet som FRG, 

utbildning, hjärtstartare och 

Hitta Vilse för barnen.

Under sommaren fram till mu-

seet stängde hade det besökts 

av 4.382 personer. 

Foto: Herbert Lindgren
En övningsdocka med elektroder illustrerar HLR- och D-HLR. Infällda bilden: 
Vilse fi ck besök i sin koja av Österlens ordförande Hanna Karin Persson.


