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Kunskapsspelet Blackout har 
genomgått en omgörning med nytt 
utseende. Spelet vänder sig nu 
även till högstadiets elever.

    
     ”Slaget om Elköping” är un-
derrubriken på Blackout. Spelet 
går ut på att sätta individens och 
samhällets ansvar vid en kris i 
fokus. Ungdomarna på högstadiet 
och gymnasiet ställs inför olika ut-
maningar som de ska försöka lösa 
genom att samarbeta.
Spelet är uppdelat i två delar. 
Familjeduellen lyfter fram hur 
familjen påverkas vid ett större el-
avbrott och vilket ansvar vi själva 
har. Kommunduellen, som är ny 
och främst vänder sig till ungdo-
mar som kommit lite längre i sin 
utbildning, lyfter fram kommunens 
ansvar, vad samhället och kraftbo-
lagen gör.
Varje spel kan ha 15 till 30 delta-
gare, det vill säga en normal skol-
klass. Speltiden är cirka 2,5 timme 
och spelet hålls av en spelledare 
från Civilförsvarsförbundet. Skolan 
betalar inget utan fi nansieringen 

sker med medel från Myndigheten 
för Samhällsskydd och Beredskap, 
MSB. För andra utgår en avgift.

Idé från Civilförsvarsförbundet
Spelledaren från Civilförsvars-
förbundet delar in klassen i olika 
grupper. I familjeduellen är det 
olika familjer som exempelvis fa-
miljen Hipp som bor i stan och har 
senaste elektroniken, och familjen 
Bonde som bor på landet. Vid ett 
större elavbrott så kan de hjälpa 
varandra genom att familjen Bon-
de kan erbjuda mat och värme och 
familjen Hipp erbjuda fl er händer 
i lantbruket när reservkraften inte 
räcker till för alla maskiner.
I kommunduellen handlar det om 
att först ta olika beslut för att han-
tera de problem som uppstår vid 
ett längre elavbrott. Eleverna delas 
in i olika nämnder som tar beslut 
för att parera krisen. Nästa steg är 
att en krisledningsnämnd bildas 
för att samordna besluten.
– Blackout togs först fram som ett 
uppdragsförslag från Civilförsvars-
förbundet 2003, berättar utbild-
ningschef  Jan Alsander. Då fi ck 

förbundet inget sådant uppdrag, 
det fanns väl inga medel då.
Två år senare fi ck Kris- och bered-
skapsmyndigheten, KBM, en av 
föregångarna till MSB, ett upp-
drag från regeringen att i gymna-
sieskolan föra ut kunskaper om 
krisberedskap. Handläggaren på 
KBM kom då ihåg förslaget från 
Civilförsvarsförbundet och bad för-
bundet att ta fram Blackout enligt 
uppdragsförslaget från 2003.
När spelet var framtaget provspe-
lades det 20 gånger.

Alla var stormförtjusta
– Både lärare och elever var storm-
förtjusta, berättar Jan Alsander.
Under årens lopp har spelet revide-
rats och då nu senast 2011. Spelet 
fi ck då ett nytt utseende med det 
gamla spelet som mall och till det 
lades även det nya avsnittet kom-
munduellen för gymnasiet.
Tanken med Blackout är att visa 
hur beroende vi är av varandra i 
en kris. Genom att hjälpa andra 
hjälper man sig själv. 

Text: Anders J Andersson

Blackout lär ungdomar att klara större elavbrott

Några exempel på spelplan, presentationer och informationsmaterial som fi nns för Blackout. Under 2012 görs 120 spelningar.Några exempel på spelplan, presentationer och informationsmaterial som fi nns för Blackout. Under 2012 görs 120 spelningar.
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Tidningen Civil får citeras om källan anges. 
För insänt, ej beställt material, ansvarar inte 
redak  onen. Vi förbehåller oss rä  en a   
redigera och stryka i alla texter. 
All redak  onell text lagras i 
digital form och kan komma 
a   återanvändas. I  dningens 
tävlingar svarar vinnaren själv 
för eventuell vinstska  .

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

informera och hjälpa.

I det senaste utskicket till alla för-

eningar tar generalsekreterare Anders 

M. Johansson upp den problematik 

som uppstått i och med att orga-

nisationsbidraget skars ned på ett 

orättfärdigt sätt. Men Anders M. lyfter 

också fram det positiva. Alla de lokala 

initiativ som görs för befolkningens 

säkerhet och trygghet och det med-

borgerliga engagemanget gör nytta.

Civilförsvarsförbundet gör en viktig 

insats. FRG är en resurs ute i landet.

Hjärta att hjälpa närmar sig 1.700 ut-

placerade hjärtstartare och under 112 

dagen delade 143 föreningar med 

frivilliga krafter ut 95.000 112-kort 

för att öka kunskapen om larmnumret 

bland allmänheten.

Uppdragsutbildningarna, som 

exempelvis självskyddet och energiin-

formationen, löper på bra. Glädjande 

är att förbundet fått utökat förtro-

ende från Energimyndigheten och 

Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, MSB, genom en ökning av 

energiinformationsuppdraget.

Den egna kommersiella utbildnings-

verksamheten ökar också vilket är 

bra. Allt överskott går tillbaka till vår 

verksamhet. Samarbetet med Lant-

brukarnas Riksförbund, LRF är också 

framgångsrikt. Samtidigt med detta 

pågår kontakter med andra som vill 

samarbeta med oss.

Den lokala förankringen är för-

bundets styrka. Därför är det lokala 

arbetet som bedrivs ute i landet så 

oerhört viktigt. Lagom till sommaren 

har vi uppdaterat rekryteringsbro-

schyren. Bland annat har texten ”Bli 

medlem” översatts till tio språk för att 

visa på att hos Civilförsvarsförbundet 

är alla välkomna.

Trevlig sommar!

Anders J Andersson

Kommunikationsansvarig

INLEDNING

Tuff  utmaning med möjligheter
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Blackout uppdaterat
Det är nu sju år sedan Civilförsvarsför-
bundet tog fram Blackout. Några nyhe-
ter har  llkommit och ny design.

Räddad av hjärtstartaren
I Sala räddades en man när han tränade 
i simhallens gym. Andra gäster och per-
sonalen gjorde rådigt ingripande.

Camp Home 2012
Egen aff är och postservice var lite av 
innehållet i årets Camp Home.

Överenskommelsen
Vad är överenskommelsen mellan reger-
ingen och de idéburna organisa  onerna?

112-dagen, del 2
Civilförsvarsförbundet hjälpte i år  ll 
med a   sprida 95.000 112-kort.

NYTT I KORTHET

Civilt försvar åter
på agendan
Civilt försvar är nu åter på 

agendan hos Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, 

MSB. Att så nu sker är givetvis 

bra för det som Civilförsvarsför-

bundet står för. Statskontoret 

riktade tidigare i år kritik mot 

MSB för att ha försummat det 

civila försvaret, som är en av 

deras huvuduppgifter. 

Trots att det varje år satsas 

cirka 40 miljarder kronor på det 

militära försvaret har i själva 

verket det civila försvaret mer 

eller mindre helt monterats ned. 

Det har dessutom skett utan 

någon egentligt debatt. 

Inget är sagt om att det gamla 

civila försvaret ska byggas upp 

på nytt. I stället ska analyser 

göras om vad som behövs 

innan beslut fattas om vad som 

ska ske.

I slutet av maj fi ck Civilförsvars-

förbundet en förfrågan om att 

delta i en extern referensgrupp 

till den nationella strategin 

för skydd av samhällsviktig 

verksamhet. Dessutom har vi 

nyligen blivit intervjuade av MSB 

om storskalig utrymning. 

Förbundets hemsida 
civil.se i ny tappning 
Arbetet med den nya hemsidan 

är nu klart. Bland fördelarna 

fi nns att det nu är betydlig enk-

lare att lägga upp material på 

sidan för föreningarnas webb-

ansvariga. Dessutom behövs 

bara en inloggning för alla sidor 

som man har tillgång till.

För alla medlemmar innebär 

den nya hemsidan att var och 

en själv kan uppdatera sin 

adress i medlemsregistret efter-

som det är sammankopplat. Allt 

som behövs är att man skapar 

en användare på hemsidan.

För att kunna skapa en 

användare krävs att hela ditt 

personnummer och en korrekt 

mejladress fi nns sparad. Om 

det inte gör det så måste du 

kontakta en registeransvarig i 

din förening och be dem lägga 

in uppgifterna. 

Sverige bäst i Europa 
på 112-samtal
SOS Alarm har blivit tilldelade 

den europeiska utmärkelsen för 

bästa nationella 112-verksam-

het.

Utmärkelsen delas ut av 

European Emergency Number 

Association (EENA) och tilldelas 

den organisation som på bästa 

sätt erbjuder sina invånare 

trygghet och säkerhet genom 

en väl utvecklad 112-funktion i 

hela landet. Hänsyn tas till tek-

nik, rutiner samt medarbetarnas 

förmåga och kompetens. 



Rådigt ingripande räddade Jens
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När Jens Lundell åkte till Lär-
kans simhall och sportcenter i 
Sala visste han inte att han snart 
skulle dö. Gymbesöket slutade 
med hjärtstopp men efter rådigt 
ingripande från andra besökare 
och personal kunde han räddas 
åter till livet.

     I slutet av juli förra året, unge-
fär tre månader före sin 70-årsdag 
åkte Jens Lundell ned till gymmet 
för att träna. Motion har varit en 
del av hela hans liv och veckan 
innan hade han tagit grönt kort för 
golf. Han är en aktiv pensionär.

Jens Lundell körde igång med sitt 
träningspass men så småningom 
drabbades han av plötsligt hjärt-

stopp. Han föll ihop och var helt 
okontaktbar. Några andra gym-
gäster rusade fram för att hjälpa 
honom och tillkallade även perso-
nalen och sa att en gäst ramlat och 
slagit sig i ett träningsredskap.

Bengt Jutberg, höll precis på att 
rensa ett avlopp när han hörde ro-
pen på hjälp. Hjärtstartaren, som 
han trodde skulle bli en hyllvärma-
re, greppades och man började ge 
HLR och defi brillerade. Kollegan 
Sonia Lindqvist trodde först att 
hoppet för Jens var ute för han var 
så kall. Men de gav sig inte utan 
fortsatte med HLR tills ambulan-
sen kom och tog över. 
Jens Lundell var medvetslös och 

minns inget av händelsen. Hans 
första minne tiden efter är från en 
vecka senare när han vaknade upp 
på Västerås lasarett.

Såg inget ljus i tunneln
– Alla tog väl hand om mig annars 
hade jag inte varit här, säger han 
och passar på att tacka alla som 
hjälpte till.
Han konstaterar också att han fi ck 
bra valuta för skatten. Efter tio 
dagar på sjukhuset och en inopere-
rad pacemaker fi ck han en räkning 
på bara 800 kronor.

– Jag har varit på andra sidan men 
såg inget ljus i tunneln, berättar 
han. Tack vare Bengt Jutberg 

På ett informationsmöte på brandstationen i Sala berättade Jens Lundell om den där dagen då han var nära att mista livet. Här tillsammans med brand-
mästare Jan Lindberg (till höger) och Civilförsvarsförbundets dåvarande verksamhetsledare Malin Dreifaldt (till vänster).
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Årligt möte hos räddningstjänsten i Sala

Det var vid ett årligt möte om hjärt-

lungräddning och hjärtstartare som Jens 

Lundell berättade om sina erfarenheter. 

Mötet hölls på brandstationen i Sala och 

räddningschef Jan Lindberg ledde mötet. 

På plats fanns förutom räddningstjänsten 

även representanter från andra verksam-

heter i Sala som kommunen, polisen och 

Civilförsvarsförbundet.

Tillsammans med Civilförsvarsförbun-

dets dåvarande verksamhetsledare i 

Västmanland, Malin Dreifaldt, berättades 

det även om förändringar i rekommen-

dationerna kring hjärt-lungräddning, HLR. 

Bland annat att pulskontrollen nu inte 

längre är nödvändig. Då är det i stället 

bättre att börja med HLR:en så snart det 

går. Rekommendationerna för kompres-

sionerna är fem till sex centimeter för att 

uppnå bästa effekt, något grundare för 

mindre barn.

Jan Lindberg berättade att en om dagen 

dör i trafi ken men en i timmen i hjärt-

stopp. Han tycker det känns sporrande 

när någon överlever genom det arbete 

som görs.

– På casinon i Las Vegas i USA räddas 

fl est från hjärtstopp, sa Jan Lindberg. 

Personalen är välutbildad i hjärtstartare. 

Kanske är det för att få liv i gästerna så 

att de kan betala sin nota?

Det är fortsatt 30 kompressioner som 

gäller och två inblåsningar för de som vill, 

även om det inte är något tvång.

– Var inte rädda för att göra fel, det är 

bättre att göra något än ingenting alls, 

berättade han.

Text och foto: Anders J Andersson

med fl era så överlevde jag. Hade 
jag bara fått legat där så hade jag 
varit slut helt och hållet.
Han är på samma goda humör 
efteråt som han var tidigare.
Men det kunde ha gått annor-
lunda. Bara någon vecka eller så 
innan så hade det varit inbrott i 
simhallen och hjärtstartaren hade 
blivit stulen och de beställde en ny.
Jan Lindberg tyckte då att de 
kunde få låna den som sitter i 
receptionen på brandstationen, för 
de har ändå en i varje bil.
Och det var väl tur att Jan, som 
även är engagerad i Civilförsvars-
förbundet, tänkte så. Annars hade 
ingen hjärtstartare funnit på plats 

som kunde hjälpa till att rädda 
Jens Lundell.

Personalen fi ck prata av sig
Bengt Jutberg, som var en av de 
som hjälpte till, berättar att tan-
karna om vad som hade hänt kom 
senare på kvällen. Värre blev det 
efter två veckor.
– Då släppte allt och den stora 

reaktionen kom. Jag höll på att 
tuppa av, berättar Bengt Jutberg.
Jens Lundell är glad över sin andra 
chans som han och hans fru Gerd 
har fått tillsammans. Men hur 
mycket han, som nybliven golfare, 
kan sänka sitt handikapp på golf-
banan, återstår att se. 

Text och foto: Anders J Andersson

Demonstration av hjärt-lungräddning med hjärtstartare.

Jens Lundell är glad över att ha fått en andra chans. Han är tacksam mot alla de som hjälpte till att 
rädda hans liv och den goda omvårdnaden han fi ck efteråt på Västerås lasarett.

Sonia Lindqvist och Bengt Jutberg uppmärk-
sammades i samband med mötet på brandsta-
tionen. Kommunen gav dem varsin blomma och 
tackade för en bra insats som räddade liv.
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Grundutbildning av FRG-ledare:  28-30 september, Stockholm, anmälan via civil.se senast den 24 augusti.
Sommarläger: Stockholms skärgård 9-12 augusti, anmälan via civil.se senast den 22 juni
Camp Lost: 27 – 30 oktober i Hälsingland, anmälan via civil.se senast den 21 september

För mer information och anmälan, gå in på www.civil.se

Ett säkrare liv hela livet – även i utsatta lägen

Ungdomsläger &Ungdomsläger &
Utbildningar 2012

Komplettera er
Vilse-stig
Vilse-stigen har genomgått 

en grafi sk uppdatering. Vi har 

därför fått några restskyltar över 

med det tidigare utseendet.

Har ni en Vilse-stig där några 

skyltar blivit skadade fi nns nu 

möjligheten att komplettera:

Vi har en inkomplett stig med 

åtta skyltar. De som fi nns är 

skyltarna 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 och 

9 samt infoskylten (dock ej 

start respektive mål). Vi säljer 

skyltarna för 50 kronor per 

styck plus porto. Finns intresse 

så mejla till info@civil.se. Obs! 

Av de skyltar vi har fi nns det 

bara en av varje så det är först 

till kvarn som gäller. 

Utökat uppdrag inom 
”energiprojektet”
Energimyndigheten har hos 

Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap, MSB, ansökt om 

medel från krisberedskapsan-

slaget om ett utökat uppdrag i 

energiinformation. MSB har nu 

godkänt ansökan som innebär 

att Civilförsvarsförbundet får 1,7 

miljoner kronor till en utökad 

energiinformation.

För de pengarna ska Civilför-

svarsförbundet ta fram och 

genomföra lärarfortbildningar 

för lärare i årskurserna 4 till 

6 och nå 10.000 elever med 

energiinformation.

I uppdraget ingår även att 

sprida information om det 

skolmaterial som fi nns på En-

ergimyndighetens hemsida och 

visa att Civilförsvarsförbundets 

energiinformation samspelar 

med den. Målet är nu 30.000 

deltagare för 2012. 

Carina Brage, lärare och 

instruktör i Linköping, har varit 

till stor hjälp vid framtagandet 

av projektet. Hon har bland 

annat testat idéerna i verklig-

heten och gjort anpassningar 

till åldersgruppen. Gensvaret 

bland elever och lärare har varit 

mycket stort. 

Hjärtstartare nu
med utbildning
Företag, kommuner, landsting, 

myndigheter och andra icke 

ideella verksamheter får, när de 

beställer hjärtstartare genom 

Hjärta att hjälpas upphandling, 

även utbildningen ”HLR med 

hjärtstartare” (1,5 timme) för 

20 personer inkluderad i form 

av en värdecheck. Förändringen 

gäller från den 1/6 2012. Det 

nya priset för dessa målgrupper 

blir 14.900 kronor exklusive 

moms (18.625 kronor inklusive 

moms). Momsen är avdragsgill 

för momsregistrerade köpare.

För ideella verksamheter gäller 

som tidigare 12.000 kronor 

inklusive moms för hjärtstartare 

men då ingår inte utbildning, 

den kan beställas separat. 

Dålig koll på 
dricksvattnet
Trots att var femte dricksvatten-

anläggning har återkommande 

problem med kvaliteten leder 

det sällan till några åtgärder, har 

Livsmedelsverket kommit fram 

till, skriver Dagens Samhälle.

Det saknas inte bara resurser 

utan även strategier och rutiner 

för att hantera problemen.

Statsinspektör Torbjörn Lindberg 

lyfter fram Östersund och Skel-

lefteå 2010-2011 som exempel 

på vad som kan bli följden.

Notan blir väldigt hög för såväl 

sjukvård som medborgare och 

företag. Granskningen omfat-

tade 80 kommuner under åren 

2007 till 2010. 

NYTT I KORTHET
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Lösning på nyårskrysset
Här är lösningen på nyårskrysset som publicerades i Civil 9/10 2012. 

Hitta Vilse-pussel går till Lilian Gjein-Wallin, Finspång. 2-3:e pris, en 

mössa med profi ltryck på, går till Björn Hansson i Trensum samt Gurli 

Elfström i Edsbyn. Alla tre får dessutom varsitt exemplar av Civilför-

svarsförbundets nya refl ex. Alla priser fi nns att köpa i butiken på www.

civil.se. 
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Högst ersättning 
på marknaden!
Just nu har vi marknadens bästa ersättning för Bortaskydd 
i Hemförsäkringen och maskinskada i Bilförsäkringen . Som 
medlem i Civilförsvarsförbundet får du dessutom ett bättre pris 
på försäkringen än andra. 

Hemförsäkring: Bortaskyddet ger dig ersättning upp till 
80 000 kr för saker som du förvarar på annan plats än i ditt 
hem, till exempel i förrådet, i sommarstugan eller i resväskan 
på semestern. 

Bilförsäkring: Vid Maskinskada får du ersättning om din bil 
är högst 8 år och har körts längst 16 000 mil. 

Gå in på www.salusansvar.se/civilforsvarsforbundet
eller ring 0200-87 50 00. Välkommen!

*Källa: Konsumenternas försäkringsbyrå 2011-10-12

Du får rabatt!
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Ungdomar överlevde elavbrott
20 till 22 april genomförde Civil-
försvarsförbundet sitt nationella 
ungdomsläger Camp Home vid 
Skålsjögården mellan Falun och 
Alfta.

    Ungdomar från Blekinge och 
Halland i söder till Hälsingland i 
norr fi ck känna på vad som händer 
när elen försvinner och till råga på 
allt kom vintern tillbaka med full 
kraft lagom till lägret startade. 
Syftet var att lära ut hur man kan 
klara av att ordna värme, belys-
ning, matlagning, vattenrening och 
information när ingenting fungerar 
så som man är van.
Att det snabbt blir kallt inomhus 
och omöjligt att laga mat och 
spola i toaletterna blev deltagarna 

snabbt varse. De hade delats in 
i fyra olika familjer, som bodde i 
varsitt hus och hade olika förut-
sättningar.
Civilförsvarsförbundets Unga 
Ledare Emma Hansson och Lotta 
Wåhlberg från Falun samt Emil 
Sandnabba och Felicia Ljungberg 
från Hedemora skötte det mesta 
under lägret, med stöd av några 
av Civilförsvarsförbundets in-
struktörer. Utbildning varvades 
med praktisk träning och mycket 
tid gick förstås åt till att laga mat 
och diska, men det fanns också tid 
för nöjen som att bada fi nnbastu 
och titta på Bakterieteater. Efter 
utbildning i hjärt-lungräddning 
och första hjälpen inträffade en 
spektakulär olycka med en fyrhju-

ling med alltför många passagerare 
i för hög fart. Lägerdeltagarna 
skyndade snabbt till och larmade 
112 och tog om hand de skadade. 
På söndag morgon väcktes alla av 
tjutande brandlarm och eftersom 
de vanliga dörrarna inte gick att 
använda fanns inget annat att göra 
än att klättra ut genom nödut-
gångarna. Alla prickades av vid 
huvudentrén efteråt och sedan fi ck 
de gå in igen och klä på sig och äta 
frukost. Det var en nyttig övning 
både för deltagarna och för Skål-
sjögårdens ägare Åke och Elisa-
beth Andersson. Man simulerade 
att Ovanåkers kommun nu ställde 
ut en nödvattentank på Skål-
sjögården, som bemannades av 
kommunens frivilliga resursgrupp 

En våldsam olycka med fyrhjuling inträffade med många skadade. Här ses föraren Felicia Ljungberg och passageraren Emil Axelsson, båda Hedemora, få 
hjälp av tillströmmande lägerdeltagare.
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(FRG), och deltagarna fi ck infor-
mation om vad FRG är. Därefter 
berättade Åke hur han utrustat 
gården med fl era reservsystem för 
att klara driften vid exempelvis 
stormar och snöoväder. 
Innan deltagare och ledare fi ck 

uppleva lyxen att bjudas på spa-
getti och köttfärssås i huvudbygg-
naden, utvärderade alla tillsam-
mans lägret och trots vädret var 
alla överens om att de hade haft 
jätteroligt och träffat en massa 
trevliga människor och lärt sig väl-

digt användbara och nyttiga saker. 
Tänk att det kan vara så roligt att 
utsätta sig för svåra påfrestningar 
som att vara utan dator och mobil-
telefon en hel helg! 

Text och foto: Jannike Wåhlberg

En familj hade varit så smart att man hade skaffat sig ett reservelverk, som 
nu visade sig vara väldigt användbart för att bland annat kunna laga mat 
på spisen. Ett helt litet samhälle hade byggts upp under lägret. Man hade 
till och med brevbäring i form av Felicia Ljungberg från Skålsjöposten.

Kunderna strömmade till Camp Home’s egen lanthandel ToppLivs, som 
hade ett brett sortiment av varor från mat till gasolspis och sovsäckar. Från 
vänster handlar Fredrik Pettersson, Hedemora, Anna Johansson, Vadstena 
och Henric Schoultz, Storfors av affärsbiträdet Lotta Wåhlberg, Falun.

Överenskommelsen stödjer samverkan
Ett antal år har gått sedan reger-
ingen tog initiativ till Överens-
kommelsen med organisationer 
inom det sociala området och Sve-
riges- kommuner och landsting, 
SKL. Civilförsvarsförbundet anslöt 
sig som en av de första.

    ”Överenskommelsen mellan 
regeringen, de idéburna organisa-
tionerna inom det sociala områ-
det och Sveriges Kommuner och 
Landsting bygger på sex principer 
om samverkan: självständighet 
och oberoende, dialog, kvali-
tet, långsiktighet, öppenhet och 
insyn samt mångfald. Samverkan 
kommer att utvecklas utifrån 
parternas egna och gemensamma 
åtaganden och åtgärder.”
Så står det på Överenskommelsens 
egen hemsida (www.overenskom-
melsen.se).
Överenskommelsen går i korta 
ordalag ut på att skapa tillit och 
öppna för samarbete mellan jäm-
bördiga parter.
En organisation får inte bara bli 
ett verktyg som om det vore en 
konsult en kommun tog in. det 
handlar i stället om att organisa-
tioner självständigt kan avgöra 

vad de kan bidra med utifrån dess 
värderingar och mål.
Göran Pettersson, generalse-
kreterare för Forum - Idéburna 
organisationer med social inrikt-
ning (tidigare Forum för frivilligt 
socialt arbete), säger så här:
– Överenskommelsen är jättebra, 
det är nödvändigt att processerna 
kommer till stånd. Lokalt får 
processerna betydelse för att få 
med föreningslivet vilket betyder 
att man även får in socialt kapital 
och inte bara ett verktyg. Över-
enskommelsen är en plattform för 
samverkan mellan jämbördiga 
parter. Processerna är en modell 
för att skapa tillit genom seriösa 
samtal med föreningslivet.

Engagerade medborgare behövs
– Överenskommelsen är ett helt 
nytt och oprövat grepp, säger 
Civilförsvarsförbundets general-
sekreterare Anders M. Johansson. 
Karaktären på den verksamhet vi 
arbetar med bygger på idéburet 
offentligt partnerskap. Det fi nns 
beroendeförhållanden mellan 
varandra.
Staten ansvarar för trygghet och 
säkerhet men klarar sig inte utan 

organiserade och engagerade med-
borgare. Det fi nns ett behov av ett 
offentligt partnerskap. 
Civilförsvarsförbundet ser skydd 
och säkerhet som en av samhällets 
viktigaste uppgifter.
– Finns det något viktigare än 
att skydda hälsa och liv? frågar 
Anders M. Johansson.
I krislägen gör medborgarna själ-
va den största insatsen. Ju bättre 
alla är på att ta hand om sig själva 
ju bättre är förutsättningarna för 
det offentliga att hjälpa dem som 
inte fi xar det.
Lokalt fi nns stora möjligheter att 
dra nytta av Överenskommelsen. 
Där ska Civilförsvarsförbundet 
vara en aktiv part.
I varje kommun behövs det en 
lokal part som håller i processen. 
Det kan vara vilken rikstäckande 
organisation som helst.
– Styrkeläget varierar, ingen orga-
nisation är stark överallt. Därför 
fi nns det anledning att dra nytta 
av varandra, säger han.
Civil hoppas kunna återkomma 
med exempel på lokala processer 
inom Överenskommelsen.

Text: Anders J Andersson
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! ...och samtidigt någon annanstans i Sverige
Del II. Alla bilder fi ck inte plats i 

förra numret. Tack alla som ställde 

upp och gjorde Civilförsvarsför-

bundets informationsinsats till 

allmänheten om 112-numret så 

framgångsrik!

Allt på samma dag från norr till 

söder.

Text: Anders J Andersson

I Tumba delade Civilförsvarsförbundet Botkyrka-Salem ut 
400 112-kort på en timme och en kvart av Tor Åkerwall, här 
i Hemtex-butiken. Ordförande Lennart Persson delade ut 
resterande 100 kort vid tunnelbanan i Alby.

Utanför Ica Nyplan 
i Sandarne, söder 
om Söderhamn, 
delade Gun-Britt 
Söderhäll ut 112-
kort (bilden till 
vänster). Foto: Nils 
Söderhäll.

Kristina Gillström delade ut 112-kort i Borlänge tillsammans med 

tre andra medlemmar. Ungefär ett par timmar tog insatsen.

I Timrå trotsade några av medlemmarna kylan och delade ut 112-kort och infor-
merade om larmnumret. Insatsen gjordes runt köpcentrat i Timrå Centrum. Även 
om det var kallt sken solen. På bilden är det utdelning vid ICA Sidsjön i Sundsvalls 
kommun. Ella hjälper sin mormor Ann-Christin Westin med utdelandet.

Sex personer från Ci-
vilförsvarsförbundet 
Bengtsfors-Säffl e-
Åmål deltog för an-
dra året i 112-dagen. 
Under två timmar 
delades det ut cirka 
900 plånbokskort 
samt ett 100-tal 
viltolycksband till 
allmänheten i Säffl e 
och Åmål. Foto: 
Barbro Ekman

Madeleine Karlsson Svensc, Björn Wennerström och Johanna Karlsson 
Svensc delade ut cirka 300 plånbokskort i Sunne centrum, Västra 
Ämtervik och på rallyt i Lövåsen. Till vänster delar Madeleine Karlsson 
Svensc ut 112-kort och till höger Björn Wennerström och Johanna 
Karlsson Svensc. Foto: Johanna Karlsson Svensc och Madeleine Karls-
son Svensc. 
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Överst: Civilförsvarsförbundet Umeå och 
Umeå FRG delade ut över tusen 112-kort. 
Sex personer deltog. På bilden kom-
mer Per och Erik gående från ett lyckat 
uppdrag. Foto: Fredrik Ottosson

Bild från blivande Civilförsvarsförbundet 
Sydkustens insats i Trelleborg under lörda-
gen. För andra året i rad var man på plats 
och delade ut 112-kort och viltband. Foto: 
Lena Lundberg.

Höger: Eva-Marie med dottern Saga får 
112-kort av Gun-Britt från Civilförsvarsför-
bundet Stenungsund. Tre personer deltog 
från föreningen: Liz Noréen, Aase Bohlin 
och Gun-Britt Johansson. Vädret var kallt 
och blåsigt. Foto: Liz Noréen

Här delar Eva Siljevall ut sitt 250:e 112 
kort och det blev till Cveta Tairowski 
utanför restaurangen Växthus Oskar, där 
det serveras bara närproducerad lunch. 
Restaurangen ligger i Grästorp söder om 
Vänern. Foto: Karin Johansson

I Hedemora stod Gösta Ljungberg vid Hemköp, Håkan Hästö vid ICA och Kristina Nilsson och Felicia 
Lungberg vid Centrumgallerian. 700 112-kort och viltremsor delades ut. Uppdraget tog ett par timmar. 
Foto Gösta Ljungberg.

I Hörnefors fi ck 
Ulrika Fällman 
112-kort av 
Ulrika Rath 
(överst) och 
Mats Lång-
ström av Björn 
Rath (vänster). 
Foto: Curt-Olov 
Hellman.

Utanför Edsbyn i Ovanåkers kommun: To-
mas Simonsson besöker en man på isen 
för att dela ut 112 kort och viltolycksband. 
Foto: Urban Khemi.
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Fästingplockare. Snart kommer vår nya 

fästingplockare. Håll utkik i butiken. Varje 

sats innehåller två plockare, en för mindre 

fästingar och en för större. Instruktionsfol-

der medföljer.

Plåster. Vårt praktiska plåsteretui 
med tio plåster. Bra att ha med på 
utfl ykten eller vid andra tillfällen.
Pris 10 kronor.
Artikelnummer 1165.

Hitta Vilses träpussel. När solen lyser med sin 
frånvaro och regnet står som spön i backen.
Eller bara när det är kul att göra något annat 
än att sola och bada. Då är det perfekt att ha 
Hitta Vilses eget träpussel till hands. 50 bitar. 
För barn fyra år och uppåt.
Pusslet kostar 145 kronor. Artikelnummer 7111.

Beställ så här: Surfa in på www.civil.se och 
tryck på fl iken ”Butiken”.
Har du inte tillgång till internet går det även att 
beställa via 08-449 88 00. För telefonbeställ-
ningar tillkommer telefonavgift om 30 kronor per 
beställning. På alla beställningar tillkommer porto.

Hjärngympa 

Anita. Sätter din 

förmåga att lösa 

problem på prov.

Hänvisning till lös-

ning medföljer.

Pris 45 kronor.

Artikelnummer 

1070

LED-lampor 2-pack. En med 
vitt sken och en med rött 
sken. Ljusstrålen når upp till 
600 meters längd. Kan sättas 
på exempelvis cykel, hund 
eller barnvagn.
Pris 49 kronor.
Artikelnummer 1168.


