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nYtt i korthEt

MsB satsar på sEniorErs säkErhEt
Första oktober i år genomför 
MSB en kampanjdag för seniorers 
säkerhet.
Dagen heter ”Peppar peppar…”, 
och är ett sätt att synliggöra risker 
i vardagen – och åtgärder för att 
undvika olyckor. 
MSB bjuder in kommuner och 
landsting, pensionärsorganisatio-
ner, andra berörda organisationer 
samt övriga intresserade till årets 
kampanjdag.
All information om kampanjen 
kommer att presenteras på www.
msb.se/pepparpeppar g 

närMarE 750 hJärtstartarE
I slutet av juni hade 739 hjärtstar-
tare beställts genom kampanjen 
Hjärta att hjälpa. g

MilstolpE passErad i rEgistEr
I slutet av juni fanns 1 218 hjärt-
startare med i Sveriges hjärtstartar-
register, hjartstartarregistret.se. g

Bilaga i dagEns nYhEtEr
Den 5 juli hade Civilförsvarsför-
bundet en bilaga i DN. Bilagan 
gick ut i hela upplagan på cirka 
400 000 exemplar.
Tidningen berättar om fl era olika 
delar av vår verksamhet och ökar 
kännedomen om det vi gör. g

tsunaMiöVning i Juni i duaBi
I juni hölls en katastrofövning 
i Förenade Arabemiraten med 
inriktning mot tsunami.
Frivilliga från den lokala organisa-
tionen Sanid ryckte ut tillsammans 
med blåljusmyndigheterna när den 
fi ktiva tsunamin slog till.
Sanids roll var som förstärknings-
resurs. Blåljusmyndigheterna 
imponerades. g

BEslut i förBundsstYrElsEn
Förbundsstyrelsen har i full enig-
het fattat ett för Civilförsvarsför-
bundet unikt beslut.

Beslutet innebär att utbetal-
ningarna av aktivitetsstödet till 
Civilförsvarsförbundet Uppsala 
län omedelbart upphör. Dessutom 

ska all uppdragsverksamhet inom 
distriktet, som Civilförsvarsför-
bundet Sverige ansvarar för, ledas 
direkt av verksamhetsledaren och 
rapporteras till förbundet, utan 
inblandning av Civilförsvarsför-
bundet Uppsala län. 

Skälet för beslutet är att det inte 
har varit möjligt att upprätta god-
tagbara relationer mellan distrikts-
ordförande/vice distriktsord-
förande och verksamhetsledaren. 
En överenskommelse ingicks till 
sist, som däremot inte följdes av 
distriktsledningen. Samtidigt fung-
erar det utmärkt i de två övriga 
distrikt som ingår i verksamhetsle-
darens anställning., Södermanland 
och Västmanland.
Tilläggas bör att samarbetet med 
föreningarna Håbo och Tierp 
(som ingår i Uppsaladistriktet) 
också fungerar utmärkt.
– Det här handlar om personfrå-
gor. Jag hoppas att det snart ska 
vara möjligt att genomföra Civil-
försvarsförbundets verksamhet 
på samma sätt i Uppsaladistriktet 
som i övriga 21 distrikt, säger för-
bundsordförande Sven Lindgren.
Distriktsledningens agerande gav 
oss tyvärr inget annat val. Själv-
klart fortsätter förbundsstyrelsen 
att stödja alla som arbetar enligt 
förbundsstämmans beslut. g
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Tidningen Civil får citeras om källan 
anges. För insänt, ej beställt material, 
ansvarar inte redaktionen. Vi förbehål-
ler oss rätten att redigera och stryka 
i alla texter. All redaktionell text lagras 

i digital form och kan komma att 
återanvändas.

Nästa nummer utkommer 25/9

Civilförsvarsförbundet är en idéburen,
medlemsdriven organisation för säkerhet till 
vardags och vid kris. Vi fi nns för att utbilda, 

informera och hjälpa.

Utse ungdomar till gemensamt ungdomsråd
På sommarlägret i Villingsberg 29 juli till 1 augusti i år kommer representanterna till ett gemensamt ungdomsråd 
för hela Sverige att utses. Alla ungdomar som deltar i lägret är valbara utan särskild anmälan. De som inte deltar i 
lägret men är intresserade kan anmäla sitt intresse eller föreslå någon annan genom att anmäla namnen på perso-
nerna till verksamhetsledare Anders Lundin, e-post anders.lundin@civil.se i rimlig tid innan sommarlägret.

Frivilliga påbörjar arbetet med att 
organisera en uppsamlingsplats för 
skadade. Text och foto: Patrik Vuorio
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En ny rekryteringsbroschyr, värv-
ningsaffisch och ett välkomstpaket 
är nya hjälpmedel för att underlät-
ta rekryteringen av medlemmar.

Materielen följer samma grafiska 
mönster och är baserat på för-
bundets grafiska profil. Bärande 
budskap är säker kunskap för hela 
familjen.
Rekryteringsbroschyren berättar 
kortfattat om vad medlemskapet 
ger för möjligheter. Affischen, 
50x70 centimeter, är ett stöd för 
att väcka uppmärksamhet vid akti-
viteter på stan, mässor eller andra 
tillfällen. Välkomstpaketet som 
nya medlemmar får börjar rullas 
ut med start nu under sommaren.

säsongsanpassat innEhåll
Innehållet kommer att vara sä-
songsanpassat. I version 1.0 ingår 
en fästingplockare med matnyttigt 
infohäfte, ett plåsterpaket med 
tio plåster, en LED-ficklampa, 
en penna och ett fickminne med 
värdefull självskyddskunskap (ej 
att förväxla med dataminne).
Utöver detta ingår information 

om den nya olycksfallsförsäk-
ringen från SalusAnsvar som finns 
som tillval. Samt naturligtvis över-
siktlig information om förbundets 
kursverksamhet.

MEllanskillnadEn till förEningEn
Välkomstpaketet säljs via butiken 
i jämnt tiotal och kostar 60 kronor 
(600 kronor för tio) plus frakt. 
Med varje beställning följer två 
affischer (finns även i butiken).
Föreningen tar in det antal som 
behövs och blir fakturerad för 
kostnaden. Vid rekryteringen fyl-
ler den nya medlemmen i ett spe-
ciellt formulär och betalar avgiften 
kontant. Är medlemsavgiften 
100 kronor återstår 40 kronor till 
föreningen första året.
Kostnaden för själva förpack-
ningen står förbundet för. De 60 
kronorna utgör den genomsnittli-
ga faktiska anskaffningskostnaden 
för innehållet. Priset för innehållet 
vid köp ute i butik i handeln ligger 
på upp till 150 kronor.
Värdet av innehållet och värdet av 
medlemsförmånerna täcker mer 
än väl kostnaden för medlemska-

pet. Till det ska läggas allt annat 
som Civil, våra kurser och vår 
informations- och hjälpverksam-
het (Hjärta att hjälpa, FRG).
Syftet med välkomstpaketet är att 
genom paketeringen visualisera 
det värde medlemskapet innebär 
och skapa intresse.
För att fylla sitt syfte bör därför 
flera välkomstpaket exponeras 
bredvid varandra vid aktiviteter.
Foldern, affischen och välkomst-
paketet är ett stöd i rekryteringsar-
betet och finns tillgängligt för de 
lokalföreningar som önskar. g

Text: Anders J Andersson

Efter önskemål från Civilförsvars-
förbundet har salusansvar tagit 
fram en olycksfallsförsäkring för 
medlemmarna.
Försäkringen ligger i linje med 
vårt mål om ett säkrare liv hela 
livet - även i utsatta lägen.
En försäkring kan inte förhindra 
att en olycka händer, men den kan 
lindra de ekonomiska följderna. 
Många tror att de är försäkrade 
via jobb eller skola, men det är 
inte säkert. Det är heller inte 
säkert att den försäkringen gäller 
dygnet runt. Om den finns, gäller 
den troligen bara under arbets- el-
ler skoltid. 

Den försäkring SalusAnsvar tagit 
fram för Civilförsvarsförbundets 
medlemmar gäller dygnet runt 
och har ingen självrisk. Dessutom 
ersätter den både medicinsk invali-
ditet och varaktig arbetsoförmåga. 
Försäkringen har också en gene-
rös tolkning av vad ett olycksfall 
är. Till exempel räknas även 
solsting, värmeslag och fästingbett 
som olycksfall.

trE MånadEr utan kostnad
Försäkringen kan tecknas av med-
lemmar som är fullt arbetsföra 
och som fyllt 18 år men inte 60 år.   
Försäkringen gäller längst till 64 år.

Just nu får du som tecknar för-
säkringen de tre första månaderna 
utan extra kostnad. Dessutom 
går tio kr av första årets premie 
direkt till Civilförsvarsförbundets 
ungdomsverksamhet.
Vissa begränsningar finns för 
kostnader vid vistelse utanför 
Norden.
Månadskostnaden efter de tre 
första månaderna är 39 kronor.
En liknande individuellt tecknad 
olycksfallsförsäkring kan kosta 
över 100 kronor per månad.
Mer information får du av Sa-
lusAnsvar på 0200-87 50 00 eller 
www.salusansvar.se/civilforsvars-
forbundet. g
Text: Anders J Andersson, Birgitta Olli
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ny verktygslåda för medlemsrekrytering

Välkomstpaket för nya medlemmar. 
Foto: Joel Sundberg

olycksfallsförsäkring ny medlemsförmån
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Vilken dag, vilken stämning, vilken 
entusiasm! Det är inte bara Victoria 
och Daniel som kommer att minnas 
bröllopsdagen 19 juni 2010.

160 volontärer från Civilförsvars-

förbundet gjorde skillnad denna 
dag. Sammanlagt åtta stationer 
med totalt åtta Hitta Vilse-tält och 
åtta informationstält plus fem mo-
bila hjärtstartarteam hjälpte såväl 
barn som vuxna.

Frivilliga Radioorganisationen, 
FRO, ställde upp med ett 15-tal 
personer som hjälpte till med 
radiokommunikation under dagen 
vilket underlättade sambandet.
Under dagen gjorde Civilför-

Stan vimlade av prinsar och prinsessor

Stora bilden: Familjen Adolfsson i kunglig skrud denna speciella dag: Ebba, tre år, mamma Cecilia, pappa Johan och Thea, fem 
år från Gävle åkte till Stockholm för att på plats få uppleva stämningen på bröllopsdagen. Infällda bilden överst: Tre barn med 
Hitta Vilse-märken (dolda av haklapp och festis), Alice, sex år, Oscar, två år,  Emil, fyra år. Alla från Älvsjö i Stockholm. Infällda 
bilden nederst: Karl-Erik Erlandsson från Sigtuna har precis satt på Hitta Vilse-märken på två prinsessor med Metro-krona.

Hitta Vilse-tälten hjälpte till med minst sju bortsprungna barn under dagen. Många glada ansikten var det när barn och 
föräldrar återfann varandra (vänster). Abdikader Abdullah, 17 år, från Livstycket i Tensta hjälpte till vid våra tält vid Kulturhuset 
vid Sergels torg i centrum (mitten). Leona Jäger-Clarstedt fanns till hands för barn och föräldrar vid Berzelii park (höger).
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svarsförbundets volontärer två 
livräddande insatser. En fyraåring 
fi ck andningsstopp när hon satte 
i halsen. Volontärerna hjälpte till 
och fi ck ut matrester. Flickan blev 
helt återställd. I det andra fallet 
handlade det om en förmodad 
blindtarm, personen fi ck hjälp att 
snabbt komma under läkarvård.
Tolv personer fi ck någon form 
av sjukvård. En militärmusikant 
segnade ihop och fi ck vatten och 
omvårdnad i väntan på ambulans. 
Flera blev omplåstrade, bland an-
nat en tioårig pojke som skrubbat 
sitt knä. Inget hjärtstopp rappor-
terades.

GLÄDJEN GICK EJ ATT TA MISTE PÅ
Under dagen delades också runt 
12 000 Hitta Vilse-märken, som 
SalusAnsvar sponsrade del av, ut 
av polis och Civilförsvarsförbun-
dets volontärer. Flera barn kom 
snabbt tillrätta tack vare att de 
hade föräldrarnas mobilnummer 
antecknade på Hitta Vilse-märket.

Hitta Vilse-tälten var engagerade, 
i samarbete med polisen, i arbetet 
att fi nna minst sju bortsprungna 
barn. Flera återfanns men ett 
fi ck efterlysas. Det gick inte att ta 
miste på glädjen hos barnen och 
deras föräldrar när de återfanns. 
Några barn kom själva till Hitta 
Vilse-tälten när de kommit ifrån 
sina föräldrar. De visste att här 
fanns det hjälp. Under tiden job-
bade volontärerna och polisen 
Fortsättning nästa sida >>
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I allmänhetens tjänst 19 juni
Runt Civilförsvarsförbundets informations- och Hitta 
Vilse-tält längs kortegevägen kommer ambulerande 
hjärtstartarteam att �nnas tillgängliga. Civilförsvarsför-
bundet kommer att ha egna team vid fem av de åtta 
platserna. Vid de tre övriga platserna �nns hjärtstartare 
från Stockholms sjukvårdsteam och Röda Korset.

Full fart vid tälten under Kulturhusets huskropp vid Sergels torg (vänster). På Djurgården vid Galärvarvet och Junibacken var 
det fullsmockat med barnfamiljer, toppad stämning med massor av småprinsar och prinsessor som förväntansfullt väntade på 
kortegen (mitten). Kortegevägen genom centrala Stockholm och placeringen av Civilförsvarsförbundets stationer (höger).

Pressfotografen Nicklas Stålstjerna 
surfade in på aftonbladet.se när 
Victoria och Daniel blivit äkta makar.

Ett hjärta i present till Victoria och 
Daniel från Ludwig Andersson, fem år. 
Lillebror Victor, två år, hejade på.

Varuhuset och gallerian NK smyckade 
fasaden till brudparets ära denna dag.

Julius Kramer hjälpte tolvårige Jonas 
från Uppsala tillrätta efter att ha varit 
vilse i tre timmer. Även mamma Laila 
Johansson blev jätteglad.

Anders Lundin, verksamhetsledare 
Stockholm, och Jenny Nilsson 
intervjuades fyra minuter i direkt-
sändning i SVT av reportern Ted Wigren.

Trångt värre var det vid tälten vid 
Stureplan och klassiska Svampen.
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>> Forts. från föreg. sida
med att hitta föräldrarna. Signa-
lement och information gick via 
radio ut till samtliga Hitta Vilse-tält 
och polisens speciella grupp för 
bortsprungna barn kopplades in.
I Hitta Vilse-tältet vid Galärvarvet 
satt vid ett tillfälle tre barn sam-

tidigt och grät för att de saknade 
sina mammor och pappor. Men 
gosedjuren som delades ut trös-
tade. En flicka slutade gråta direkt 
när hon fick gosedjuret att leka 
med. Under tiden letande volontä-
rer och polis efter föräldrarna.
Civilförsvarsförbundet hjälpte 

mer än 50 
000 män-
niskor med 
informa-
tion på ett 
eller annat 
sätt, bland 
annat en 
karta över 
kortgevä-
gen som 
Expressen 
sponsrade 
med. Den 
vanligaste 
frågan som 
ställdes var 
”Var ser jag 
kronprin-
sessparet 
bäst efter 
kortegevä-
gen?”.
Det blev 
också 

publicitet. TV4 gjorde i direkt-
sändning ett par inslag kring vårt 
engagemang. Det skulle blivit ett 
till om inte en kamera hade börjat 
krångla. SVT gjorde ett långt in-
slag, fyra minuter. Anders Lundin, 
verksamhetsledare Stockholm, 
och Jenny Nilsson, volontär och 
tältchef, intervjuades. Därutöver 
publicerade några tidningar ett 
webbtv-inslag om våra hjärt-
startarteam som TT gjort. Svens-
ka Dagbladet nämnde oss ett par 
gånger på ett helt uppslag som 
handlade om 19 juni. Till och med 
i Svensk Damtidning fanns Hitta 
Vilse nämnd, visserligen i liten stil, 
på en illustration i tidningen.

första kontakten i november
De första kontakterna med hovet 
inför evenemanget togs redan i 
november förra året. 
– Med facit i hand gjorde vår 
insats skillnad. Vi är glada över att 
ha kunnat hjälpa både barn och 
vuxna denna vackra bröllopsdag. 
Flera av volontärerna sa uttryck-
ligen att det hade varit jättekul, 
säger generalsekreterare Anders 
M. Johansson. g

till kronprinsessan victorias och 
prins Daniels ära anordnar Civilför-
svarsförbundet ett ungdomsutbyte.
Utbytet sker i samarbete med 
Livstycket i Tensta, i Stockholm, 
som verkar för ett samhälle till-
gängligt för alla. Temat är ungdom 
och mångfald för säkerhet och 
trygghet i hela samhället. Detta 
är också Civilförsvarsförbundets 
present till brudparet.
Första delen i utbytet är Camp 
Lost 30 oktober till 2 november 
2010 på en ö utanför Ludvika i 
sydvästra Dalarna. Där får ung-
domar i Civilförsvarsförbun-
det och ungdomar från Tensta 

tillsammans lära sig överlevnad på 
naturens villkor och stimulans att 
utveckla sitt säkerhetsmedvetande.

ungDomarna träffas åter 2011
Den andra delen i utbytet är 
Camp Tensta 8 till 10 april 2011 
i stadsdelen Tensta i nordvästra 
Stockholm. Där får samma ung-
domar träffas igen och den här 
gången prata om ”jaget”, lära sig 
att trycka en egen T-shirt och lära 
sig mer om i livet i Tensta.

Kronprinsessan och prins Daniel 
välkomnas att besöka arrang-
emangen på plats och uppleva hur 

ungdomar med olika ursprung 
kan berika både varandra och 
samhället.
Bröllopspresenten överlämnades 
av förbundsordförande Sven 
Lindgren den 31 maj vid kron-
prinsessparets andra lysningsmot-
tagning på Stockholms slott. 
– Å förbundets vägnar framförde 
jag våra varmaste lyckönskningar 
till kronprinsessparet. Vi tror att 
gåvan ligger väl i klang med kron-
prinsessan Victorias väl kända 
samhällsintresse som vi numera 
också vet delas av prins Daniel, 
säger Sven Lindgren. g
Text: Anders J Andersson

brudparet fick ungdomsutbyte i present

Säkerheten var hög i samband med kortegen. Hela kortegevägen 
spärrades av och endast övergångar tilläts mellan olika stadsdelar 
och gator.  I god tid innan kortegen stängdes kortegevägen helt. När  
kortegen drog fram hälsades brudparet av allmänheten.

Text och foto: Anders J Andersson
Kortegevägen: Svenska Grafikbyrån
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Civil 7 - 2010 kommer 25 september
• Intervju med generaldirektör Helena Lindberg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap     
• Alla medlemmar och läsare av Civil tillönskas en härlig och avkopplande sommar!

askersund fick besök av akutgruppen
blodet rann på en skadad cyklist 
när örebro-värmlands akutgrupp 
gjorde en fiktiv insats i askersund.

I början av maj höll Värmland-
och Örebrodistrikten sina res-
pektive årsstämmor i centrala 
Askersund.
Under lördagen pågick en hel del 
aktiviteter på Hamntorget.
På en mängd olika sätt visade vi 
upp oss för allmänheten.
I en blåmålad buss från 70-talet 
fanns energiinformation, frivil-
liga resursgruppens kokvagn bjöd 
på kaffe och bulle och besökare 
informerades bland annat om 
hjärt- lungräddning.

populär hitta vilse-stig
En bit från torget fanns en 
välbesökt Hitta-Vilse stig. Totalt 
gick 56 barn den och fick varsin 
visselpipa.
Några vågade sätta sig i voltbilen 
som under kontrollerade former 
snurrade ett halvt varv. Voltbilen 
ger möjlighet att prova på hur det 
känns att hänga upp och ner i en 

bil och att försöka ta sig ut genom 
framrutan. 

tävlingsCyklist fiCk akut hjälp
Civilförsvarsförbundets akutgrupp 
i Örebro-Värmland visade upp sig 

genom ett fiktivt olyckstillbud där 
en tävlingscyklist som skadat sig 
rejält togs om hand för vård. g

Text: Kerstin Lindh Furås
Foto: Margareta Liljemark

En tävlingscyklist har kört omkull och skadat sig. Som tur är finns akutgruppen på 
plats och kan hjälpa till. Sven-Olof Landström agerar cyklist och tas om hand av 
Christina Eriksson, Solveig Englund och Anders Lindblom.

konfirmanDer lär första hjälpen
I Kungsörs församling har konfir-
mander under två års tid fått gå en 
Första Hjälpen kurs som Civilför-
svarsförbundet Kungsör håller i. 
Ungdomarna har i sina utvärde-
ringar tyckt att det här är en bra 
och viktig utbildning. På bilden 
kollar Ellen Johansson (Sanna 
Adolfsson assisterar) om Lina 
Eriksson är vid medvetande. g

Text: Camilla Ahlin (församl. pedagog)
Foto: Anton Andersson (konfirmand)
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Utbildningar 2010
Mer information om utbildningarna och hur du anmäler

dig finns på webben, www.civil.se

Kriskommunikation      
Datum    Ort    Anmälan senast 
17 – 19 september   Malmö    13 augusti
15 – 17 oktober   Umeå    3 september
20 – 22 oktober   Göteborg    10 september
12 – 14 november   Södertälje    1 oktober

Ungdomsverksamhet - läger
30 oktober – 2 november  Camp Lost, Sandviken  17 september

Grundutbildning av FRG-ansvariga      
18 – 20 oktober   Halmstad    3 september

Fortbildning av FRG-ansvariga      
24 – 25 september   Umeå    13 augusti
8 – 9 oktober   Stockholm   27 augusti
19 – 20 november   Malmö    8 oktober

Grundutbildning av FRG-ledare      
29 – 31 oktober   Umeå    17 september

posttidning B
Tidningen Civil
box 2034
Se-169 02 Solna, SWeden

Civil 6 - 2010

SalusAnsvar – En del av

i samarbete med

3 månader gratis Olycksfallsförsäkring
Nu kan du som är medlem få 3 månader gratis 
olycksfallsskydd som gäller dygnet runt. Med 
olycksfall räknar vi även kroppsskada vid fästing-
bett och solsting.

Ansök direkt på www.salusansvar.se/
civilforsvarsforbundet eller ring 
0200-87 50 30. Välkommen!
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