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Verksamhetsresultatet för 2012 
visar att betalkurserna ökade från 
omkring 2.000 till 3.500 utbildade. 
Framgången ökar våra möjligheter 
att kvarstå som en obunden kraft 
med allmänhetens bästa som mål.

     Arbetet med betalutbildning-
arna börjar nu genera intäkter 
till förbundets verksamhet. Ännu 
så länge är helägda bolaget Civils 
resultat relativt sett blygsamt men 
det går åt rätt håll och förutsätt-
ningarna är goda för en bra tillväxt 
även i fortsättningen.
Antalet utförda självskyddstim-
mar följer nu i stort det antal 
förbundet blivit tilldelat av Myn-
digheten för samhällsskydd och 

beredskap, MSB. Bidragande till 
detta är det nya system som inför-
des 2010 för intern fördelning.

Dock har antalet tilldelade timmar 
från MSB minskat vilket gjort att 
neddragningen har blivit än större.
Från toppåret 2010 med 13.710 
timmar, där antalet timmar drogs 
över med 4.610 timmar, vilket kos-
tade förbundet en del egna medel, 
landade vi 2012 på 7.577 timmar. 
Här ingick de ursprungliga 7.000 
timmarna plus 420 som lämnades 
tillbaka från andra organisationer. 
Dock drog vi över något med 157 
timmar, vilket belastar förbundet.
För energiutbildningen blev vi 
tilldelade extra anslag vilket gjorde 

att vi nådde närmare 10.000 yt-
terligare personer.
Några andra nyckeltal 2012: Med-
lemmar 19.520 (1.831 nya medlem-
mar men genom bortfall tappade 
vi totalt 510, som kan jämföras 
med året innan då vi tappade 
1.806, det går alltså åt rätt håll 
även om vi kan höja tempot yt-
terligare för tillväxt), hjärtstartare 
1.925 (+480), FRG 131 (-12). Be-
greppet för vad som räknas som en 
FRG har stramats upp vilket gjort 
att några har fallit bort. Målet är 
en ökning av antalet grupper. Ett 
arbete pågår med riktade insatser 
på kommunal nivå. 

Text: Anders J Andersson

Betalkurserna nära fördubblades

Självskydd, energiinformation, Blackout

Ungdomsläger

FRG och kriskommunikation

Betalkurser

Staplarna visar antal nådda människor. I antalet utgörs antalet nådda med utländsk härkomst av enligt följande: självskydd 4.233, energiinformation 
2.480, totalt 6.713 personer.
Förutom minskad uppdragsvolym för självskyddet påverkas självskyddet till barn av att färre Hitta Vilse-ledare utbildas numera eftersom vi inte längre får 
använda självskyddsmedel till detta. Vi får däremot utbilda barnen men det har ännu inte gett samma genomslag som när lärarna når barnen direkt.

Energiinformationer

34.649 deltagare

Mål: 30.000 deltagare

Självskyddskurser

7.580 timmar

Mål: 7.000 timmar

FRG-ansvariga, grundutb.

40 deltagare

Mål: 40 deltagare

FRG-ansvariga, fortbildn.

91 deltagare

Mål: 125

FRG-ledare, grundutb.

28 deltagare

Mål: 25 deltagare

FRG-deltagare, grundutb.

601 deltagare

Mål: 600

Kriskommunikation

48 deltagare

Mål: 50 deltagare

Blackout

125 spel

Mål: 120

Ungdomsläger

85 deltagare

Betalkurser

3.471

Mål: Säljbudget

Utbildningsresultatet i siffror
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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 medborgarrörelse 
vars mål är a   förebygga otrygghet i samhället. 

Det gör vi genom hjälpinsatser, utbildning av barn 
och vuxna, informa  on samt opinionsbildning.

I Blötberget utanför Ludvika har 

boende själva gått samman och 

skapat Grannsamverkan mot brand 

och hjärtstopp. Ett lokalt initiativ som 

förbundsstyrelsen ger det stöd som 

krävs för att utveckla konceptet och 

sprida det över hela landet.

När utbildningschef Jan Alsander och 

undertecknad besökte en av initia-

tivtagarna, Björn Flinth, tillsammans 

med verksamhetsledare Jannike 

Wåhlberg, slogs jag av att grejen 

egentligen inte är enkom brand och 

hjärtstopp. Grejen är också att gran-

narna har insett att samhället inte kan 

bistå med allt åt alla inom rimlig tid. 

Var och en har ett eget ansvar för sitt 

liv och i Blötberget inbegriper man 

också sina grannar i detta.

Det är då samverkan är som bäst!

Ibland måste vi få slå oss för brös-

tet. För några år sedan exporterade 

Civilförsvarsförbundet ”The Swedish 

Model” till Förenade Arabemiraten. 

Förbundet utbildade frivilliga som ville 

ta ett större ansvar för krisberedska-

pen i sitt land.

Det är egentligen ganska fantastiskt 

att en frivilligrörelse kan få så gott 

renomé att ett land kommer hit och 

ber om hjälp att bygga upp sin frivil-

liga verksamhet. Eller hur?

För en tid sedan hörde några andra 

utländska företrädare av sig. De 

representerade inte ett helt land men 

den kinesiska staden Shanghai, som 

har en befolkning som är nästan lika 

stor som Sverige x 3. Delegationen 

åkte enkom för att möta förbundets 

generalsekreterare och få kunskap 

om hur allmänhetens engagemang 

kan fångas upp i något positivt för 

samhället. Förbundet rockar!

Trevlig sommar!

Anders J Andersson

Kommunikationsansvarig

INLEDNING

När samverkan är som bäst

INNEHÅLL #2 2013

NYTT I KORTHET

Nytt på förenings-
fronten
Civilförsvarsförbundets lokal-

föreningar i Karlskoga respek-

tive Degerfors har valt att gå 

samman. Det nya namnet blir 

Civilförsvarsförbundet Möckeln. 

Möckeln är en sjö som sam-

manbinder kommunerna. 

Civilförsvarsförbundets 

lokalföreningar i Trelleborg och 

Ystad-Skurup har gått samman 

och bildat Civilförsvarsförbundet 

Sydkusten.

Civilförsvarsförbundet Söderkö-

ping har begärt att få avveckla 

föreningen. Innestående medel 

överförs till Civilförsvarsförbun-

det Östergötland, som också tar 

över ansvaret för att verksamhet 

bedrivs i kommunen.

Samtliga förändringar är god-

kända av förbundsstyrelsen. 

Samarbetet med Sa-
lusAnsvar upphör
Försäkringsbolaget SalusAnsvar 

har sagt upp samarbetsavtalet 

med Civilförsvarsförbundet.

Nuvarande villkor med en rabatt 

på upp till tio procent av ordina-

rie sakförsäkringspremie ligger 

kvar under resten av året och 

hela 2014. Nyteckning till dessa 

villkor kan ske hela 2013 ut. In-

formation om villkorsförändring-

ar får alla försäkrade. Tidigare 

i år köptes bolaget av Folksam. 

Volymen på antalet försäkringar 

anses inte vara tillräckligt stor, 

även om vi tillhört kategorin 

lönsamma samarbeten. 

Verksamhetsresultat 2012
Betalutbildningarna ökade rejält under 
2012. Självskyddet var i stort se   i ba-
lans. FRG kräver nya förnyade insatser.

2

Grannsamverkan i Blötberget
”Blötbergsmodellen” är e   gräsrotsini-
 a  v mot brand och hjärtstopp. Genom 

a   hjälpa andra hjälper man sig själv.

4

Orkanen Sandy i USA
Varningar hjälpte inte för a   få männis-
kor a   lämna sina hem när Sandy drog 
in över USA:s östkust i oktober 2012.

7

Nu startar Landräddningen
Civilförsvarsförbundet intar en ledande 
roll för rekrytering  ll nya Landrädd-
ningen. E   sä   a   hjälpa och få hjälp.

9

Nattvandring i Stockholm
Civilförsvarsförbundet Stockholm fi ck i 
uppdrag av kommunen a   na  vandra. 
De  a i spåren av upploppen.

10

Kinesisk delegation på blixtvisit på kansliet
Ryktet om Civilförsvarsförbundets verksamhet har spridit sig även 

till Kina. 18 mars besökte en delegation, från den kinesiska 25-mil-

jonersstaden Shanghai, förbundets kansli i Solna. Generalsekrete-

rare Anders M. Johansson tog emot delegationen, som hade mel-

lanlandat i Moskva innan den kom till Arlanda. Efter 

besöket återvände delegationen till Shanghai, Kinas 

största stad. Bland frågorna fanns hur förbundet når 

ut till allmänheten. Läs mer via QR-koden.
Text och foto: Anders J Andersson



4 Civil #2 2013

När det är långt till ambulans och 
brandkår kan man alltid skriva en 
insändare i lokaltidningen. Eller 
börja samverka med grannarna. I 
Blötberget valde man det senare.    

     Sedan i alla fall 1600-talet har 
det varit gruvverksamhet i Blöt-
berget norr om Ludvika i Dalarna.
Namnet kommer av malmens 
struktur som är lätt att bryta 
sönder. Men sedan 1979 ekar det 
övergivet i gruvan.
En gång var här en levande gruv-
bygd. Då fanns det mataffärer, 
skomakare, cykelverkstad, post 
och järnväg. I dag bor där ungefär 
200 familjer men den mesta servi-
cen är borta.
Kanske blir det en nytändning 
2014 då det planeras för att dra 
igång gruvdriften igen.
Liksom i många andra glesbygds-
områden är det långt till både 

ambulans och räddningstjänst.
Och ur det föddes en idé om att 
börja samverka grannar emellan.
Anita Flinth, maka till en av 
initiativtagarna, Björn Flinth, 
beskriver det så här:
– Händer det något så är man död 
och huset nedbrunnet innan de 
hinner hit.
Så när Björn en natt vankade fram 
och tillbaka i trädgården för att 
stilla den återkommande värken 
från en ryggskada föddes idén om 

grannsamverkan mot brand och 
hjärtstopp.
Med ny teknik kan man koppla 
ihop brandvarnare så att om det 
börjar brinna i ett rum så piper det 
även i brandvarnarna i andra rum. 
Kanske gick det att koppla brand-
varnare i olika hus?
Och de fl esta hjärtstopp sker i 
hemmet så de borde ha nära till en 
hjärtstartare i byn, tänkte han.
Tillsammans med Ove Jansson, 
som är på långresa när Civil är på 
besök, vidtog så småningom ett ar-
bete för att förfi na idén. Förbunds-
styrelsen svalde konceptet med 
hull och hår och satsade 54.000 
kronor på utvecklingsarbetet.
För Björn Flinth, som ganska 
nyligen lämnat jobbet som säker-
hetschef  på ABB i Ludvika, var 
kontaktnätet brett och fortfarande 
aktivt. Det underlättade för att få 
med räddningstjänsten, Svenska 

Tar ansvar för sin egen trygghet
Björn och Anita Flinth framför egna huset utanför Blötberget. Björn pekar på det nyuppsatta märket som signalerar att huset har insatsplan.

Vid informationsmötet bjöds det naturligtvis på 
tårta med speciellt utseende.



kyrkan och SOS Alarm som samar-
betspartners.
– Man kan ge ett handtag till 
varandra, det kostar inget. Nästa 
gång kan man få hjälp själv istäl-
let, säger Björn Flinth.
Egentligen bor de själva lite utan-
för själv Blötberget, i Skogåsen. 
Där ligger det ungefär tio hus. Tre 
familjer förutom Flinths har hit-
tills gått med i Civilförsvarsförbun-
det och anslutit sig, i själva Blöt-
berget än fl er. Både enfamiljs- och 
fl erfamiljshus går bra.
Rent praktiskt går det till så att 
man köper brandvarnare som går 
att seriekoppla. Om det börjar 
brinna piper det hos grannen som 
då kan göra en första syn utifrån 
innan brandkåren larmas. I hän-
delse av brand får man se till att ta 
sig in och släcka om det är möjligt.
Har man huslarm med brandde-
tektor installerarad kan man lägga 
till grannen på kontaktlistan som 
fi nns hos larmbolaget.

Brandsläckare innanför dörren
Björn Flinth rekommenderar alla 
att ha en brandsläckare direkt 
innanför ytterdörren, plus om 
man så vill, på andra platser i 
huset. Byn har gemensamt köpt 
in en hjärtstartare. Man försöker 
nu bygga en liknande lösning som 
SMS-livräddare. Det innebär att 
om någon ringer SOS 112 med för-
modat hjärtstopp så ringer de ut 
en ambulans och därefter kontak-
tar de funktionärerna i grannsam-
verkan mot brand och hjärtstopp, 
som kan åka över och försöka 
hålla liv i den drabbade i väntan 
på ambulans. En far direkt till 
den som drabbats och gör hjärt-
lungräddning, HLR, och en annan 
åker och hämtar hjärtstartaren. I 
Blötberget har man sex funktionä-
rer som genomgår utbildning minst 
två gånger per år men gärna varje 
kvartal. De utbildas då i HLR, 
första hjälpen och hjärtstartare.
För att gå med i samverkan mellan 
grannarna så löser man medlem-
skap i Civilförsvarsförbundet. Då 
ingår i stort samma moment som 
för funktionärerna. Skillnaden är 
att utbildningen, en medlemsför-
mån, sker en gång per år.
Utöver det får man hjälp med 
att göra en insatsplan över huset 

som visar var sovrummen ligger, 
hur många som sover i varje rum, 
antalet vuxna, barn respektive 
husdjur. Där står även mobilnum-
mer till familjemedlemmarna.
Medlemmarna får låna en dekal 
som de fäster på ytterdörren. 
Dekalen visar att familjen är med 
i grannsamverkan mot brand och 
hjärtstopp. För räddningstjänsten 
innebär det att de vet att en insats-
plan fi nns uppsatt strax innanför 
ytterdörren. Det underlättar för 
dem för att rädda liv i ett brin-
nande hus.

Uppdateras varje år
Insatsplanen ska uppdateras varje 
år med antalet människor och djur. 
Batteriet i brandvarnaren ska kol-
las och signalen testas så att den 
går fram till grannens brandvar-
nare.
Ludvika-föreningen var tidigare 
relativt avsomnad med ungefär 
25 medlemmar. Sedan grannsam-
verkan startade så har antalet 
medlemmar växt till ungefär 140 
stycken och antalet ökar.
När grannsamverkan mot brand 
och hjärtstopp drog igång började 
folk höra av sig självmant
– Vi måste medvetandegöra för 
folk att samhällets resurser är be-
gränsade, säger Björn Flinth.
Samverkan fungerar bäst om det 
fi nns en samordnare i varje by.
Text och foto: Anders J Andersson
Foto: Jannike Wåhlberg
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Informationsmöte i Blötberget kring grannsamverkan mot brand och hjärtstopp. 

Brandvarnare försedd med kännetecknet för att 
man deltar i grannsamverkan mot brand och 
hjärtstopp.

Åsa Andersson visar upp sin insatsplan som 
hänger innanför ytterdörren. Där ser räddnings-
tjänsten hur många som normalt vistas i huset 
och var sovrummen ligger.



Samarbete med 
Missing People
Medborgarnas bästa ligger 

i fokus när Missing People 

Sweden och Civilförsvarsför-

bundet börjar samarbeta kring 

eftersök av försvunna personer. 

Civilförsvarsförbundet har sedan 

tidigare samarbeten med polis-

myndigheten kring eftersök.

Samarbetet inleds omgående 

och innebär att Missing People 

Sweden och Civilförsvarsför-

bundet ska samverka kring 

personella, logistiska och 

materiella resurser i respektive 

organisation för att uppnå fl er 

lyckade eftersök.

Civilförsvarsförbundet ska bistå 

med att organisera och stödja 

sambandscentraler, bistå med 

kapacitet för mat, dryck och 

transporter samt förvaring av 

materiel när så är möjligt.

När Civilförsvarsförbundets 

medlemmar framöver går skall-

gång kommer det att ske inom 

ramen för Missing People:s 

verksamhet. I övrigt ska 

organisationerna samarbeta för 

att på olika sätt skapa förutsätt-

ningar för en långsiktigt hållbar 

verksamhet med medborgarna 

i fokus.

– Målet med samarbetet är att 

vi ska få en utveckling där vi 

tillsammans blir starkare och 

kan hjälpa fl er människor, säger 

Peder Schillerström, ordförande 

Missing People Sweden.

– Jag är övertygad om att 

samarbetet kommer att leda 

till att vi får fl er engagerade 

människor i vardagen som tar 

ansvar och bidrar till tryggheten 

i samhället, säger Anders M. 

Johansson, generalsekreterare 

Civilförsvarsförbundet. 

Hemsidan nu på alla 
möjliga språk
Förbundets hemsida www.civil.

se kan nu läsas på massor av 

språk. En koppling har gjorts 

till en tjänst hos Google som 

översätter innehållet till just nu 

närmare 80 olika språk.

Längst upp i mitten på sidan (på 

”balken”) fi nns en länk med tex-

ten ”Select your language”.

Översättningen blir inte lika bra 

som en ”riktig” översättning 

men fullt tillräcklig för att förstå 

texterna.

På så sätt blir det möjligt för in-

tresserade att ta del av mycket 

information om vår verksamhet 

även om vederbörande inte kan 

svenska. 

Förbundet deltar i 
Almedalen
Civilförsvarsförbundet gör i år 

sin största satsning någonsin 

under Almedalsveckan.

Precis som förra året deltar vi 

med en monter i toppläge, ett 

stenkast från Almedalsscenen.

Fem ungdomar har anmält sig 

som volontärer och kommer att 

samtala med allmänheten om 

möjligheten att göra hushållets 

egen risk- och sårbarhetsana-

lys. Montern byggs upp som en 

butik så som den kan se ut när 

hyllorna gapar tomma.

Förbundet anordnar också två 

seminarier på Försvarspolitisk 

arena. Den 2/7 är temat ”Om 

krisen kommer – samhällets 

samlade krishanteringsförmåga 

ska stärkas, men hur?” och den 

3/7 är temat ”Sårbara Sverige 

– mat på bordet om krisen 

kommer?”. 

KIM ska stödja lokalt 
engagemang
Hur stärker vi lokalsamhällets 

förmåga att hantera otrygg-

het och kriser? Det är en av 

tre samhällsutmaningar som 

är utgångspunkten för KIM-

projektet. KIM står för Kommu-

nalt och Ideellt Medskapande 

och drivs av Forum – idéburna 

organisationer med social inrikt-

ning tillsammans med Sveriges 

kommuner och landsting. KIM 

fi naniseras av Socialdeparte-

mentet.

KIM går ut på att ta fram de 

verktyg som behövs för att 

stödja den dialog på lokalplanet, 

som måste fi nnas mellan kom-

munerna och organisationerna 

för att praktiska, gemensamma 

resultat ska uppnås. Fokus 

ligger alltså på metodutveck-

ling för samverkan. För goda 

resultat behövs även insikt och 

förmåga hos deltagande parter.

Civilförsvarsförbundet är 

medlem i Forum. Förbundets 

generalsekreterare ingår i KIM:s 

styrgrupp. 

– Jag ser KIM som en möjlighet 

för delar av vår lokala organisa-

tion att mer strukturerat och 

kraftfullt motverka otryggheten 

och förbättra krishanterings-

förmågan i kommunen, säger 

Anders M. Johansson. 

Mer information fi nns på www.

kimprojektet.se. 

Butiken stänger och 
öppnar igen
Civilförsvarsförbundets webb-

butik fl yttar fysiskt från Haninge 

till Dalsjöfors utanför Borås.

Avtalet har sagts upp med 

Strömbergs Distribution och ett 

nytt har tecknats med Xmoms, 

en av förbundets leverantörer.

Med det nya avtalet ökar 

förbundets möjligheter att i 

första hand nå balans mellan 

kostnader och intäkter.

Priser och villkor förändras inte 

ut mot kund. Leverans sker 

inom fem arbetsdagar. Snab-

bare leverans ska kunna gå att 

beställa mot extra hanterings-

avgift.

Sista dag för beställning i 

nuvarande butik är den 22 juli. 

Leverans sker då inom fem 

arbetsdagar.

Den nya butiken öppnar senast 

den 5 augusti för beställningar. 

Leveranserna startar den 12 

augusti.

Tiden mellan gamla och nya bu-

tiken kommer lagret att packas 

ned, fraktas från Haninge till 

Dalsjöfors och sedan packas 

upp och organiseras.

Den nya webbutiken blir också 

en helt ny lösning. 

Skuggberedning till
försvarsberedningen
Sista maj presenterade för-

svarsberedningen sin rapport.

Den 10 juni kom en skuggbe-

redning från ett antal frivilligor-

ganisationer med titeln 

”Det löser sig säkert. Civila 

samhällets skuggberedning till 

försvarsberedningen”.

Civilförsvarsförbundet deltar 

med ett kapitel kallat ”För-

svarspolitiken måste ta vara på 

befolkningens engagemang”.

Internationella Kvinnoförbundet 

för Fred och Frihet, IKFF står 

bakom projektet, som fi nan-

sieras med medel från Folke 

Bernadotteakademin.

Medborgarinfl ytande och dialog 

är viktiga delar i processen för 

att ta fram en politik som ska 

bidra till säkerhet för Sverige, 

för de människor som bor här 

och globalt. Genom skuggbered-

ningen vill organisationerna bidra 

till att fl er röster och ett brett 

perspektiv fi nns med i diskussio-

nen om hur svensk säkerhetspo-

litik ska utformas. 

Pojke fi ck nytta av 
kunskaper om 112
Polisassistenen Biljana och yttre 

befälet Anders skriver på Väster-

ortspolisens (Stockholms-

området) Facebook-sida om ett 

exempel från verkligheten.

En fredag åkte de ut till en lekpark 

där en liten pojke i sjuårsåldern 

lekte ensam och folk var oroliga 

att han tappat bort sin mamma.

På plats mötte de pojken med sin 

mamma, som varit och handlat. 

Pojken var charmig och ställde 

massor av frågor om polisens 

utrustning och arbete.

Biljana skriver att hon pratade 

länge med honom och att småkil-

lar är väldigt imponerade av 

poliser. Sedan lärde hon honom 

vart man ska ringa för att få hjälp, 

”en mun, en nästa och två ögon”.

På lördagen fi ck hon höra att en 

pojke ringt 112 och sagt att han 

inte kunde väcka sin mamma.

Hjälp skickades och det visade sig 

att det var pojken från lekparken 

som hade fått lära sig 112.

Mamman var medvetslös och han 

hade förstått att hon mådde dåligt 

och då ringt 112. Biljana träffade 

pojken och berömde honom. 

Mamman mår också bättre. 

Civil #2 20136

NYTT I KORTHET
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Bland allmänheten fanns en stor 
vilja att vara delaktig i hjälpar-
betet. Den erfarenheten fi ck Ola 
Johannesson och Karin Andersson 
som fanns på plats direkt efter att 
Sandy slagit till i östra USA.
    I slutet av oktober förra året 
drog orkanen Sandy fram från Ka-
ribien och upp mot östra USA med 
vindar på uppemot 40 m/s.
Myndigheterna gick ut med var-
ningar och bad människor evakue-
ra. En del stannade kvar, för några 
av dem blev det ett av deras sista 
beslut i livet. Andra länder drabba-
des också men fl est omkom i USA.
Två personer från SOS Alarm, 

Ola Johannesson, affärsområdes-
chef  112/krisberedskap och Karin 
Andersson, projektledare, åkte till 
New York som observatörer när 
Sandy hade slagit till. I maj berät-
tade de om sina upplevelser inför 
instruktörer i krisberedskap hos 
Civilförsvarsförbundet.
Den 29 oktober nådde Sandy New 
York. Ola och Karin kom till New 
York den 1 november 2012 med 
ett av de första planen direkt efter 
katastrofen, medan andra fortfa-
rande åkte därifrån.
Ola och Karin vittnade om om-
råden på Manhattan som brukar 
krylla av folk men som låg helt 
öde. I vissa områden var elen utsla-
gen och människor tog sig fram 
med hjälp av fi cklampor.

Erfarenhet från Gudrun
Ola har erfarenhet av katastrofer 
sedan tidigare. Han var räddnings-
chef  i Ljungby när Gudrun drog 
fram för ett antal år sedan.
Nu ville han och Karin med egna 
ögon se katastrofens konsekvenser 
och hur man hanterade situatio-
nen i USA. Den offi ciella bilden 
putsades ibland av pr-folk och allt 

uppgavs fungera långt bättre än 
vad det egentligen gjorde.
Taxi in till Manhattan fanns att 
få tag i men polisen krävde att det 
var minst tre personer i varje taxi 
för att få åka in till centrum, detta 
för att spara på bränslet som det 
bitvis var brist på. Flera raffi na-
derier längs kusten hade slagits ut 
när vattnet svepte in över land. 
Var det för få i någon taxi fi ck den 
vända tillbaka till fl ygplatsen.
Mobiltrafi ken drabbades av stora 
störningar. 
Det rådde en stor tystnad. Venti-
lationsfl äktarna stod stilla liksom 
Fortsättning nästa sida

Sandy tog USA:s östkust med storm
Allt från bilar till hela hus sveptes med när vågorna drog in över land. En man tittar ut genom dörren från huset och beskådar förödelsen.

Människor köar med reservdunkar för att köpa 
bensin vid en öppen bensinmack.

Röda Korset på plats hjälper nödställda på 
Staten Island söder om New York.
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Fortsättning från föregående sida
tunnelbanan och trafi ken var mini-
mal. Det som främst märktes var 
räddningsfordonen.
På vissa håll fanns reservgenera-
torer men ofta var de placerade i 
källare och gjorde ingen nytta när 
källarna översvämmades. De gene-
ratorer som fanns på plan längre 
upp klarade sig men där blev 
problemet istället att bära bränslet 
i dunkar fl era trappor upp. Natio-
nalgardet kallades in men ibland 
fi ck man fram stora pumpar till 
små kraftverk och tvärtom.
Ransoneringen av bensin skapade 
ibland osämja till den grad att 
skottlossning förekom i köerna.
Ett annat problem var att det 
bara gick att betala med kontanter 
samtidigt som det inte gick att 
ta ut pengar. Ola och Karin hade 
förberett sig genom att ta med 
kontanter när de åkte från Sverige. 
Bussarna var gratis för att upp-
muntra kollektivresande.

Svårt informera allmänheten
Ett annat problem var att få ut in-
formation till allmänheten. Mycket 
var fokuserat på internet men när 
det inte fanns någon ström eller 
internetförbindelse gjorde det inte 
mycket nytta. Många tog sig då till 
stadshuset för att få veta mer. Lap-
par och anslags sattes upp på olika 
håll för att sprida information.
I det inledande räddningsarbetet 
låg fokus på Manhattan. Karin och 
Ola bestämde sig då för att åka 
längre och åkte bland annat till 

Staten Island, söder om Manhat-
tan. Där var förödelsen långt stör-
re. I New York fanns ingen ström, 
det gick inte att komma till jobbet 
och så vidare. Men på Staten 
Island var det också stor förödelse. 
Där hade människor dränkts och 
ibland även spolats bort, hus hade 
förstörts när stora vattenmängder 
strömmade in över land. 
Varningarna till allmänheten gick 
ut några dagar innan Sandy drog 
in. Guvernören sa till allmänheten 
att ”fönstret för att kunna ta er 
ut säkert börjar stängas allt mer”. 
När Sandy drog in gick det lika 
plötsligt som när man spolar toa-
letten, det forsade fram.
Störningarna i mobilnätet försökte 
man kompensera genom att sätta 
upp tillfälliga slavar. Men de mot-

svarande inte alltid behoven och 
näten överbelastades och gick ned. 
Om det fanns tillgång till telefon 
kunde man i New York ringa ett 
servicenummer som påminner om 
Sveriges nya nummer vid kriser, 
11313. NYC 311 är dock bredare 
och förutom krisinformation går 
det även att få vet var närmaste 
lediga dagis eller simhall ligger och 
information om kultur och rekrea-
tion, för att nämna några exempel.

”Gott om ammunition”
Lokaler ordnades för de som inte 
längre hade någonstans att ta vä-
gen. Det gjorde också att hemlösa 
på gatorna lyste med sin frånvaro, 
de tog tillfället i akt och begav sig 
till de provisoriska härbärgena.
Husen på Staten Island besöktes 
av inspektörer. På utsidan av huset 
sattes lappar upp som markerade 
husets skick och om eventuella 
döda som skulle bärgas.
New York Maraton ställdes in och 
de tillresta uppmanades att hjälpa 
till på volontär basis. Tjuvar 
passade på att utnyttja krisen. I 
vissa områden satte de boende upp 
skyltar som ”Passera inte här, vi 
har gott om ammunition”. 
Ola och Karin tyckte att det fanns 
ett stort intresse från befolkningen 
att aktivt ta del i hjälparbetet.
När de var tillbaka i januari åter-
stod fortfarande mycket av åter-
uppbyggnadsarbetet.

Text och foto: Anders J Andersson

Foto (USA): Karin Andersson, Ola Johannesson

En hög av bråte återstår av någons hus, ett i mängden som drabbades av Sandy.

Ola Johannesson och Karin Andersson på SOS Alarm besökte delar av östra USA direkt efter att 
orkanen Sandy hade slagit till. I bakgrunden några av årets självskyddsinstruktörer.
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Landräddningen river byråkratiska hinder
Landräddningen är ett nytt frivil-
liginitiativ som går ut på att ge 
människor möjlighet att ge en hjäl-
pande hand i en situation som inte 
kräver blåljusutryckning. Genom 
att hjälpa andra hjälper man sig 
själv.
     I vardagen fi nns tillfällen då 
vi alla någon gång kan behöva en 
hjälpande hand men inte tillräck-
ligt för att ringa 112. Det kan vara 
när exempelvis matkassen ramlar i 
backen från rullatorn och spricker 
eller när någon med bräcklig hälsa 
känner att orken sinar under en 
promenad och då vill ha stöd av en 
medmänniska för att komma hem. 
Då fi nns Landräddningen där.
För äldre som har trygghetslarm 
öppnar Landräddningen för att få 
hjälp även utanför bostaden, eller i 
det större perspektivet, att få hjälp 
utanför kommungränsen. Många 
kommuner har fortfarande trygg-
hetslarm kopplade till den fasta 
telefonen och de räcker i bästa fall 
bara en liten bit utanför bostaden. 
Och skulle de räcka längre så upp-
hör omsorgen normalt vid kom-
mungränsen.
Rent praktiskt går det till så att 
volontärer anmäler sig till www.
landraddningen.nu. Genom att lad-

da ned en app så får man möjlighet 
att själv begära hjälp eller tacka 
ja till att hjälpa någon annan som 
behöver hjälp i närområdet. Detta 
sker på frivillig basis utan ersätt-
ning och man behöver inte vara 
med i någon organisation.
Appen är helt gratis och fi nns-
tillgänglig för Android-telefoner. 
Efter sommaren beräknas en app 
för iPhone fi nnas klar. Appen går 
att koppla mot släkt och vän-
ner helt utan kostnad. Vill man 
även få hjälp av andra måste man 
ansluta sig till en larmcentral som 
Landräddningen slutit avtal med. 
Kostnaden för larmcentralen är 
ännu inte klar.

Pilotprojekt i Västerås
Ett pilotprojekt har påbörjats i 
Västerås med stöd av kommunen 
och andra fi nansiärer. Där kom-
mer cirka 1.000 personer att prova 
tjänsten. Piloten kommer att visa 
hur behoven ser ut och omfattning-
en av larmen. På sikt är målet att 
extern fi nansiering ska ordnas men 
att en förhållandevis låg ”själv-
risk” ska tas ut. Detta för att inte 
kostnaden ska hindra någon från 
att ansluta sig men samtidigt göra 
att Landräddningen bara används 

när den verkligen behövs.
För människor vilka inte kan 
hantera en app fi nns ett trygg-
hetslarm, egentligen en special-
konstruerad mobiltelefon, som 
kan fjärrstyras av en anhörig eller 
hemtjänsten för att få kontakt el-
ler lokalisera var personen befi nner 
sig.
Landräddningen begränsas endast 
av täckningen för mobiltelefonnä-
ten. Initiativet bygger på en sam-
verkan mellan Göteborgs-företaget 
Posifi on samt Civilförsvarsförbun-
det och pensionärsorganisationen 
SPF. Fler organisationer har möj-
lighet att vara med.
– Välfärdsutmaningarna är stora 
för Sverige, Landräddningen är 
ett sätt att bidra till att välfärden 
fungerar och är ett sätt att ta vara 
på människors engagemang. Man 
ställer upp som medmänniska med 
alla de möjligheter och begräns-
ningar vi alla har. Det är ett sätt 
att minska otryggheten i samhäl-
let och därför naturligt att Civil-
försvarsförbundet deltar aktivt, 
säger generalsekreterare Anders M. 
Johansson. 

Text och foto: Anders J Andersson

Från vänster: Anders M. Johansson, generalsekreterare Civilförsvarsförbundet, Henrik Essunger, vd Posifon samt Gunnar Degerman, omvärldsanalytiker 
Sveriges Pensionärsförbund, SPF. Henrik visar upp en smart mobil med Landräddningens app samt en specialmobil som kan fjärrstyras.



Samverkan på
programmet
I slutet av maj anordnade 

MSB en seminariedag kallad 

Mötesplats SO Tema: Frivilliga 

försvarsorganisationer.

En rad representanter från myn-

digheter, länsstyrelser och kom-

muner fanns på plats liksom 

representanter för de frivilliga 

försvarsorganisationerna.

Enhetschef Mona Matsson från 

MSB inledde och betonade 

vikten av att alla förslag på 

uppdrag måste emanera från 

myndigheters behov innan det 

äskas medel för projekt.

Utöver det berättade Peter La-

gerblad från Frivilliga försvars-

organisationernas samarbe-

teskommitté om de frivilliga 

försvarsorganisationerna. Det 

visade sig att inte alla repre-

sentanter från myndigheter var 

medvetna om denna frivlliga  

resurs som fi nns tillgänglig.

Anna Anteskog talade om 

vilka behoven är inom svensk 

krishantering framöver.

Civilförsvarsförbundets 

utbildningschef Jan Alsander 

höll föredrag om Frivilliga 

Resursgruppen, FRG. Gensvaret 

var stort från länsstyrelser, kom-

muner och frivilliga. 

Han sa bland annat att det är 

viktigt att FRG talar med en röst 

gentemot kommunen och då via 

FRG-ansvarig. Han lyfte också 

fram att FRG är till för alla som 

vill vara med och hjälpa till samt 

att samarbetet mellan frivilliga 

är otroligt viktigt.

Jan-Åke Holmdahl, beredskaps-

samordnare i Falu kommun, 

fyllde i att man måste använda 

FRG även i vardagen. ”Använd 

dem så ofta ni kan”, sa han.

– Det var första gången som 

myndigheter och frivilliga möt-

tes i denna omfattning och på 

det här sättet. Alla sex samver-

kansområden var represente-

rade, berättar Jan Alsander. 

Motion antogs enhäl-
ligt av årsmötet
Riksorganisationen Hela Sverige 

ska leva beslöt på årsmötet 

den 11 april att enhälligt ställa 

sig bakom en motion från 

Civilförsvarsförbundet. Beslutet 

innebär att årsmötet uppdrog 

till styrelsen för riksorganisa-

tionen Hela Sveriges ska leva, 

med dess regionala och lokala 

struktur, att tillsammans med 

Civilförsvarsförbundet utarbeta 

gemensamma och konkreta 

handlingsplaner så att vi i sam-

verkan bidrar till ökad trygghet i 

gles- och landsbygder. 
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Stockholm bad förbundet hjälpa till vid upploppen
Civilförsvarsförbundet Stockholm 
blev tillfrågade om medlemmarna 
kunde hjälpa till med nattvandring 
under upploppen i Stockholms 
förorter, bland annat i Älvsjö

     Kravallerna i fl era av Stock-
holms förorter i maj/juni resultera-
de i ett antal bränder, bland annat 
av bilar och en hel del skadegö-
relse.
Stockholms stads stadsdirektör 
Irene Svenonius kontaktade Civil-
försvarsförbundets verksamhets-

ledare i Stockholms län, Anders 
Lundin.
Han skickade vidare frågan till Ca-
milla Hanström, som är ordföran-
de i lokalföreningen i Stockholm.
I Stockholm fi nns ännu ingen FRG 
som hade kunnat kallas ut. Nu 
gick frågan istället till medlem-
marna där många ställde upp.
En av nattvandringarna gick i Älv-
sjö söder om Stockholms innerstad. 
Älvsjö drabbades av sönderslagna 
fönster i de centrala delarna. Bland 
annat Nordea och Coop Konsum 

fi nns fönster sönderslagna. I det 
närliggande polishuset, som också 
inrymmer stadsdelsförvaltning, 
bibliotek och förskola, bröt sig 
huliganer in och tände eld inne i lo-
kalerna. Elden kunde släckas men 
byggnaden fi ck vissa rökskador 
och fi ck stängas för vädring.
Det närliggande Rica hotell vid 
Stockholms-mässan bjöd natt-
vandrarna på fi ka med smörgås. 

Text och foto: Anders J Andersson

Foto: Vladimir Iserell (kvällsbilden)

Bild från Coop Konsum i Älvsjö. Till vänster om butiken ligger Nordea som också fi ck ett fl ertal fönster sönderslagna. På högra bilden en av fl era grupper 
av medlemmar från Civilförsvarsförbundet som ställde upp som nattvandrare. Av säkerhetsskäl bestod varje grupp av minst tre personer.

NYTT I KORTHET

Enhetschef Mona Matsson, MSB, 
inledde seminariedagen.
Foto: Anders J Andersson
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Förbundet och Försvarsutbildarna i nytt samarbete

De blivande kursledarna för den gemensamma kursen träffades i Arlandstad norr om Stockholm i slutet av maj. Personerna är uttagna från de frivilliga 
försvarsorganisationerna. Längst till vänster Civilförsvarsförbundets utbildningschef Jan Alsander.

Gemensamma kurser kring kris-
hanteringssystemet och regionala 
utbildnings- och informationskon-
ferenser. Det ska Civilförsvars-
förbundet och Försvarsutbildarna 
genomföra tillsammans.

     Det är Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap, som gett 
ett gemensamt uppdrag till Civil-
försvarsförbundet och Försvarsut-
bildarna.
Till kurserna inbjuds medlemmar 
från samtliga frivilliga försvaror-
ganisationer. Tanken är en kurs per 
län som då vänder sig till medlem-
mar som bor i just det länet.

– De som man skickar ska ha 
uppgifter inom sin egen organisa-
tion, personer som har uppdrag på 
den civila sidan först och främst, 
berättar Civilförsvarsförbundets 
utbildningschef  Jan Alsander.

Under 2013 räknar man med att 
hinna med fem län och då hålls 
kurserna enligt följande: Lycksele 
18-20 oktober, Höllviken 18-20 

oktober, Alingsås 25-27 oktober, 
Falun 8-10 november samt Tyle-
bäck 8-10 november. Anmälan ska 
ske till respektive organisation. För 
Civilförsvarsförbundets medlem-
mar görs anmälan på www.civil.se
Utbildningen syftar till grundläg-
gande kompetens i krishanterings-
systemet på tre olika nivåer: lokalt 
med kommunerna, regionalt med 
länsstyrelserna och på riksnivå 
med centrala myndigheter och 
regeringen.
Utöver detta ska regionala utbild-
nings- och informationskonferenser 
angående frivilliga förstärknings-
resurser hållas. Planen är att hålla 
även en sådan i varje län.

Sex endagskonferenser
I år tas innehållet fram och tiden 
kommer att räcka till för sex 
konferenser. En grovplanering är 
gjord men mer arbete krävs innan 
orterna kan publiceras.
Det handlar om endagskonferenser 
där kommuner och länsstyrelse 
kan träffas på förmiddagen och 

behandla sådant som de normalt 
tar upp när de träffas. Vid lunchtid 
ansluter de frivilliga och eftermid-
dagen ägnas åt att diskutera de 
behov som kommuner och länssty-
relse har av frivilliga förstärknings-
resurser.

– Kommunerna och länsstyrelsen 
kan visa sina behov och de frivil-
liga kan visa vad de kan ställa upp 
med, förklarar Jan Alsander.
Vid 17-tiden går representanterna 
från kommuner och länsstyrelse 
hem och sedan fortsätter de frivil-
liga konferensen på kvällen. Där 
kommer man överens om hur man 
ska möta upp kommunernas och 
länsstyrelsens behov.
Försvarsutbildarna ansvarar för 
administrationen av utbildningen.
och Civilförsvarsförbundet för ad-
ministrationen av konferenserna. 
Därutöver genomförs allt tillsam-
mans, såväl planering som genom-
förande. 

Text och foto: Anders J Andersson



POSTTIDNING B
TIDNINGEN CIVIL

BOX 2034

SE-169 02 SOLNA, SWEDEN

Datum    Plats   Anmälan senast
FRG-ledare
8-10 november    Stockholm  27 september

Kriskommunikation
27-29 september   Stockholm  16 augusti 
25-27 oktober   Malmö   13 september

Grundutbildning FRG-ansvariga 
27-29 september   Stockholm (Arlandastad)  16 augusti
18-20 oktober    Hässleholm   6 september

Fortbildning FRG-ansvariga
13-14 september    Stockholm   2 augusti
13-14 september    Hässleholm  2 augusti
8-9 november    Skövde    27 september
8-9 november    Umeå    27 september

Grundläggande utbildning i svensk krisberedskap NY!
18-20 oktober   Lycksele, Västerbotten 3 september
18-20 oktober   Höllviken, Skåne  3 september
25-27 oktober   Alingsås, Västra Götaland 10 september
8-10 november   Falun, Dalarna  24 september
8-10 november   Tylebäck, Halmstad 24 september

Mer information om utbildningarna och om hur du anmäler dig fi nns på www.civil.se

Ett säkrare liv hela livet – även i utsatta lägen

Utöka dina kunskaperUtöka dina kunskaper
Utbildningar 2013

Det fi nns fl era sätt att stödja Civilförsvarsförbundet ekonomiskt:
• Ge en penninggåva. Sätt in ditt bidrag på vårt kontrollerade 90-konto: plusgiro 90 02 87-4 eller 

bankgiro 900-2874
• Minnesgåva när någon har gått bort. Ett minneskort skickas till den adress du anger.
• Stöd förbundet genom att köpa en medlemsnål till högre pris (i butiken på hemsidan).
• Skänk din aktieutdelning direkt till förbundet. Utdelningen blir då skattefri.
• Skriv ett testamente med förbundet som förmånstagare.
• Köp Civilförsvarsförbundets julkort. Säljs året runt men framförallt när det lackar mot jul.

Du kan läsa mer om hur du kan stödja Civilförsvarsförbundet ekonomiskt genom att gå in på
www.civil.se/gava. Har du frågor kan du mejla till gava@civil.se eller ringa 08-629 63 70.

Tack för ditt bidrag!

Ett säkrare liv hela livet – även i utsatta lägen

Stöd CivilförsvarsförbundetStöd Civilförsvarsförbundet
Ge ett bidrag


