
Är du också redo att dra på dig 
vÄsten nÄr det ovÄntade hÄnder?



E n stor industribrand bryter ut. Hela samhället påverkas. Det finns 
risk för att farliga föroreningar kan spridas i luften om släcknings-
arbetet misslyckas. Det är ett besvärligt läge och räddningstjänsten 

arbetar för fullt. Vädret är kylslaget och en del snö har fallit. Brandmännen 
får slita hårt med de tunga vattenslangarna.

 Men de har hjälp att vänta. Fem frivilliga kommer till undsättning. De 
hjälper till med att flytta slangar, informera allmänheten om läget och fixa 
värmande fika till brandmännen. De frivilliga arbetar effektivt och vet vad 
de ska göra för att underlätta. För brandmännen innebär det att släcknings-
arbetet går smidigare och att den farliga branden kan stoppas, innan den 
hinner ställa till ännu mer skada.

Skulle en av de frivilliga kunna vara du?

AllA sAmhällsgrupper och yrken
De frivilliga som hjälper till vid branden är personer ur FRG - Frivilliga  
Resursgruppen. De kommer från olika frivilligorganisationer och är ut-
bildade för att kunna rycka in när samhällets resurser behöver stöd. Man  
känner igen personer ur FRG på deras karaktäristiska väst i blått och gult.

Frivilliga Resursgruppen finns i många av landets kommuner och består 
av människor från alla samhällsgrupper och yrken. Det spelar ingen roll 
om du är börsmäklare eller arbetar i butik – har du en passion för att vårt 
samhälle ska fungera även vid en kris kan du vara med i FRG.

Förutom bränder kan det handla om översvämningar, föroreningar i 
dricksvattnet på orten, långvariga elavbrott eller att något annat krisläge 
inträffar. Det kan handla om att hjälpa till med information, evakuering, 
administration och andra praktiska arbetsuppgifter.



Frg möter människor i kris
FRG består av professionella frivilliga. Alla 
har rekryterats för att de har personliga förut-
sättningar, erfarenhet eller utbildning för att 
klara de arbetsuppgifter som gruppen kan stäl-
las inför. Staten ger ekonomiskt stöd till utbild-
ningen, som genomförs i Civilförsvarsförbun-
dets regi. Här får du lära dig allt från hur man 
möter människor i kris till första hjälpen och 
hjärt-lungräddning. Känner du att du skulle 
passa i FRG och vill dra på dig vår väst och 
göra en insats om olyckan är framme? Tveka 
inte! Gå in på www.frivilligaresursgruppen.se 
och anmäl ditt intresse redan idag.



VILL DU VETA MER?
www.frivilligaresursgruppen.se

www.civil.se/frg

Frg – Frivilliga resursgruppen är ett samarbete mellan 
kommunen och de frivilliga försvarsorganisationerna, med stöd 

från msB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
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