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Om nyhetsbrevet 

När du anmäler dig till nyhetsbrevet får du ett mejl med en direktlänk till en pdf på hemsidan där 
nyhetsbrevet publiceras. Om du har fått mejlet så är du anmäld till nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet 
går automatiskt till de distrikt och lokalföreningar som har en civil2-adress för e-postmottagning. 

 

Innehållsförteckning 

 Hemsidan kan behöva uppdateras 
 FRG-sidan har mobilanpassats 
 I skuggan av kriget – till priset av porto och hantering 
 Över 10 000 registrerade och validerade hjärtstartare 
 Civilförsvarsförbundets dag 2015 – och 2016 
 Fickminnet ersätts av RSA-foldern och 72 timmar 
 Vilja att hjälpa – gör en insats 
 Gilla Civilförsvarsförbundet på Facebook 
 Allt närmare 3 000 utplacerade hjärtstartare 
 Kryssa i rutan för medlemstidning 
 Civilförsvarsförbundet finns nu på Linkedin 

 138 kommuner har en Frivillig Resursgrupp 

 Förbundet gav replik på förslaget om medborgarplikt 
 

Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av september. Sista materialdag är 10 september. 
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Hemsidan kan behöva uppdateras 

Vår uppdragsutbildning inom det som tidigare kallades självskyddet har uppdateras och fått 
förändrat upplägg baserat på nya riktlinjer från MSB. Därför kan det vara läge att gå in på 
föreningens eller distriktets hemsida och stämma av att uppgifterna är aktuella. 

ILO (ingalill.olsson@civil.se) 

 

FRG sidan har mobilanpassats 

FRG-sidan är nu responsiv, eller följsam som Språknämnden bestämt att det ska heta på svenska. 
Det innebär att den fungerar lika bra i mobilen eller plattan som på datorn. Den har också fått en 
uppdaterad utformning som följer FRG:s egen visuella identitet. En annan nyhet är ett formulär 
för intresseanmälan. Detta fångas sedan upp av Civilförsvarsförbundets verksamhetsledare som 
tar kontakt med de som är intresserade av att gå med i FRG. Allt för att underlätta för 
intresserade. För er som genomfört skarpa insatser eller övningar inom FRG så tipsa gärna om 
detta. Mejla några rader och kanske även bifoga bilder till webbred@frivilligaresursgruppen.se. 

AJA (anders.j.andersson@civil.se)  

 

I skuggan av kriget – Svenskt civilförsvar 1937-1996 

Boken ger en inblick i det svenska civilförsvarets långa historia och går tillbaka till den tid då 
Sveriges försvar och beredskap var på topp. Den är fullmatad med information och förmedlar 
insikter om den kunskap som funnits inom försvarsmakten i Sverige. En historisk summering 
som också kan vara en bra grund att stå på när dagens försvar debatteras. Boken finns att beställa 
från butiken på www.civil.se. Ett antal exemplar finns kvar och dessa ges bort till hugade 
spekulanter. 70 kronor tillkommer per bok för frakt och hantering. ”I skuggan av kriget” är ett 
inbundet verk på 260 sidor. 

AJA (anders.j.andersson@civil.se)  

 

Över 10 000 validerade hjärtstartare registrerade 

Sveriges hjärtstartarregister, som startats av och drivs av Civilförsvarsförbundet och Svenska 
HLR-rådet, passerade för en tid sedan 10 000 validerade registrerade hjärtstartare. Det innebär att 
data om var de finns och vid vilka tidpunkter de är tillgängliga regelbundet uppdateras av ägaren. 

AJA (anders.j.andersson@civil.se) 
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Civilförsvarsförbundets dag 2015 – och 2016 

Civilförsvarsförbundets dag genomfördes på flera platser lördagen den 9 maj. 25 lokalföreningar 
hade anmält att de ämnade fira Civilförsvarsförbundets dag. Hitta Vilse-stigar anordnades och 
målet var bland annat att få stadsbor och nyanlända att njuta av den fina svenska naturen. Läs 
mer i nästa nummer av Civil och i våra övriga kanaler. Har du en idé om vilket tema vi kan ha 
2016 är du välkommen att mejla det till aja@civil.se. Temat måste vändas sig till 
småbarnsföräldrar och barn men kan också inbegripa andra målgrupper. 

Mer om Civilförsvarsförbundets dag 2015 kan du läsa här: 
http://www.civil.se/blog/2015/05/11/civilforsvarsforbundets-dag-firades-runt-om-i-landet/ 

AJA (anders.j.andersson@civil.se) 

 

Fickminnet ersätts av RSA-foldern och 72 timmar 

Fickminnet har utgått vid användning i samband med det som tidigare kallades 
självskyddskurser. Foldern har ersatts av foldrarna RSA och 72 timmar. RSA-foldern har 
dessutom kommit i en uppdaterad andra version med ny modernare form. 

AJA (anders.j.andersson@civil.se) 

 

Vilja att hjälpa – gör en insats 

Vilja att hjälpa startade tidigare under våren. Det är Civilförsvarsförbundets insamlingskampanj 
för Sveriges hemlösa. Genom att skänka 200 kr till Civilförsvarsförbundets 90-konto, plusgiro 90 
02 87-4, bankgiro 900-2874 möjliggör du för Civilförsvarsförbundet att överlämna en hjälppåse, 
med det nödvändigaste, värd 200 kronor till en behövande. Insamlingen sker till förmån för 
Sveriges stadsmissioner, som ser till att en hemlös får hjälppåsen. Märk inbetalningen ”Vilja att 
hjälpa”. Läs mer på www.civil.se 

YN (yvonne.norrgard@civil.se) 

 

Gilla Civilförsvarsförbundet på Facebook 

Civilförsvarsförbundet finns i olika sociala medier: Facebook, Twitter, Instagram och YouTube. 
Hjälp gärna till att dela/gilla/retweeta det som postas. När detta skrivs ha Civilförsvarsförbundet 
Sverige 1.318 gilla-makeringar (”likes”) och Frivilliga Resursgruppen Sverige 786 gilla-
markeringar (105 respektive 107 fler än vid utgivningen av nyhetsbrevet i slutet av mars). 

AJA (anders.j.andersson@civil.se) 
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Allt närmare 3 000 utplacerade hjärtstartare 

Civilförsvarsförbundets kampanj för att sprida fler hjärtstartare i landet, Hjärta att hjälpa, har 
hittills bidragit till att 2 726 hjärtstartare placerats ut. 

AJA (anders.j.andersson@civil.se) 

 

Kryssa i rutan för medlemstidningen 

Tidningen Civil ingår i medlemskapet i Civilförsvarsförbundet. För att medlemmen ska få 
tidningen måste en ruta kryssas i medlems- och resursregistret Max. 

AJA (anders.j.andersson@civil.se) 

 

Civilförsvarsförbundet finns nu på Linkedin 

Till raden av sociala medier där Civilförsvarsförbundet finns representerat lägger vi nu Linkedin. 
Linkedin är ett verktyg för att skapa och bibehålla nätverk på professionell basis. 

AJA (anders.j.andersson@civil.se) 

 

138 kommuner har en Frivillig Resursgrupp 

Efter senaste genomgången har nu 138 av landets 290 kommuner en Frivillig Resursgrupp: 
http://www.civil.se/frg/har-finns-frg/ 

AJA (anders.j.andersson@civil.se) 

 

Förbundet gav replik på förslaget om medborgarplikt 

I april lanserades på DN Debatt ett förslag om allmän medborgarplikt. Civilförsvarsförbundets 
uppfattning är att frivilliga gör en långt bättre insats än de som tvingas. Därför skrev förbundet 
en replik som DN publicerade. Du kan läsa den här: http://www.dn.se/debatt/repliker/frivilliga-
gor-en-battre-insats-an-de-som-tvingas/ 

AJA (anders.j.andersson@civil.se) 


