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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 – extrainsatt sommarnummer 

 Civilförsvarsförbundet i Almedalen – två seminarier 
 Beredskap i kris – beställ förbundets nya bok 
 Civilförsvarsförbundet släpper ny rapport – om skadeutvecklingen 
 Logotype för akutgrupperna – uppdaterad logotype 
 Fler logotyper på hemsidan  – Hjärta att hjälpa och Grannsamverkan mot brand och 

hjärtstopp 
 Uppdaterade rolluper – med nya sloganen 
 Hitta Vilse-stigen uppdaterad – mindre textuppdatering 
 Nytt telefonnummer – butiken har fått nytt nummer 
 Nytt nummer av Civil – #2 2015 ute nu i medlemmarnas brevlådor 
 Förbundsstämman 2015 – information och formulär finns på hemsidan 
 Vilja att hjälpa – gör en insats 
 Gilla Civilförsvarsförbundet på Facebook 
 Glad sommar – sommarstängt 

 

Nästa nyhetsbrev kommer i september. Sista materialdag är 10 september. 
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Civilförsvarsförbundet i Almedalen 

Civilförsvarsförbundet deltar för tredje året i rad i Försvarspolitisk Arena i Almedalen, ett 
samarbete mellan frivilliga försvarsorganisationer, myndigheter och näringslivet. I år anordnar 
förbundet två seminarier:  

Sverige saknar försörjningsberedskap 
Sverige saknar försörjningsberedskap för mat, drivmedel och insatsmedel för jordbruket. Politisk 
målsättning saknas för livsmedelsproduktion. Ingen statlig myndighet har samlat 
försörjningsansvar. Civilförsvar och beredskapslager saknas. Kollapsar transporterna blir det 
matbrist. Dags att ta ansvar? 

Satsar Sverige på att förebygga fel olyckor? 
Sverige är ett av världens säkraste länder. Vi är världsledande på trafiksäkerhet, säkerheten för 
barn och på våra arbetsplatser. Däremot ökar fallolyckorna och antalet förgiftningar samtidigt 
som väldigt blygsamma satsningar görs för att förebygga dessa. Dags att tänka om och agera? 

 

Utöver detta deltar förbundsordförande Sven Lindgren i en frågestund arrangerad av 
Sparbankerna och Sparbankernas Riksförbundet: Hur länge räcker maten i Sverige? Måste vi 
importera? 

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

 

Beredskap i kris – beställ förbundets nya bok 

Under Almedalsveckan släpper Civilförsvarsförbundet tillsammans med Svenska Blå Stjärnan en 
debattbok om Sveriges försörjnings- och krisberedskap. Den politiska aktiviteten kring dessa 
frågor lyser med sin frånvaro. Vem har ansvaret för att alla får mat, vatten el och värme om en 
större kris inträffar? Samtidigt låter vi det svenska jordbruket gå under. Vi tar varken ansvar för 
Sverige eller för vår omvärld. Detta måste ändras på. 

Boken kan beställas genom att sätta in 200 kronor (självkostnadspris) på bankgiro 444-0202 
(Civil AB) inklusive porto. Glöm inte ange namn och adress. Kvitto bifogas boken (med 
momsspecifikation). Priset är 200 kronor per bok. Betalar du in för fler böcker får du kvitto 
för varje bok. 

AJA (anders.j.andersson@civil.se) 
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Civilförsvarsförbundet släpper ny rapport om skadeutvecklingen 

”Personskador, skadeutveckling och skadepanorama i Sverige” är en ny rapport som 
Civilförsvarsförbundet släpper i Almedalen i samband med seminariet ”Satsar Sverige på att 
förebygga fel olyckor?”. Rapporten finns redan nu tillgänglig för nedladdning på 
http://www.civil.se/almedalen. 

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

 

Uppdaterad logotype för akutgrupperna 

Logotypen för Civilförsvarsförbundets akutgrupper har uppdaterats så att det blir enklare och 
billigare att anpassa logotypen till nya akutgrupper. I övrigt är den sig lik. I samband med detta 
har en ny meny ”Akutgrupper” skapats under ”Om oss” på www.civil.se där material om 
akutgrupperna samlas på samma sätt som FRG-sidan. Planering finns för att lyfta akutgrupperna 
ytterligare längre fram.  

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

 

Fler logotyper på hemsidan 

Logotyperna för Hjärta att hjälpa och Grannsamverkan mot brand och hjärtstopp finns nu på 
hemsidan. De finns både i lågupplöst version för webb och kontorstryck samt i högupplöst 
version för tryck. Grannsamverkan mot brand och hjärtstopp fanns tidigare endast som mindre 
dekal men har nu gjorts om till en fulländad logotype så att den går att dra upp i större format. 

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

Civilförsvarsförbundets rollup ”Vi finns för att” har genomgått en mindre textmässig 
uppdatering och samtidigt kompletterats med vår nya slogan ”För säkrare och tryggare liv”. Vår 
rollup ”Första omsorgen” har också kompletterats med vår nya slogan. Högupplösta original 
finns tillgängliga på hemsidan. Rollupen för Hjärta att hjälpa kommer också att kompletteras med 
vår nya slogan och läggas upp på hemsidan. 

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

 

Uppdatering av Hitta Vilse-stigen 

Vilses stig är slut i lager efter vårens rusch och ska nu tryckas i ny upplaga. I samband med det 
har några textmässiga och grafiska justeringar gjorts. Ytterligare en nyhet återkommer vi till i 
nästa nyhetsbrev. Den nytryckta stigen kommer att finnas i butiken om ungefär två veckor. 

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

 

Nytt telefonnummer till butiken 

Civilförsvarsförbundets butik på www.civil.se/butiken har fått ett eget direktnummer. Det nya 
numret är 033-27 22 14. Ny mejladress är butiken@civil.se. 

ILO (ingali.olsson@civil.se)  

 

Nytt nummer av tidningen Civil 

#2 av Civilförsvarsförbundets medlemstidning är nu utskickad till brevlådorna. I det nya numret, 
som genomgått en grafisk uppfräschning, finns en artikel från Civilförsvarsförbundets akutgrupp 
Örebro-Värmlands insats vid skid-VM i Falun tidigare i år, en intervju med inrikesminister 
Anders Ygeman, en återblick på hur människor hjälpte varandra vid den stora stadsbranden i 
Karlstad för 150 år sedan (tältstäder är inget nytt påfund) och en text om att Sverige är dåligt 
rustat för översvämningar. Som utlovat finns även några axplock med från årets upplaga av 
Civilförsvarsförbundets dag. 

AJA (anders.j.andersson@civil.se) 
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Förbundsstämma 2015 

I början av oktober är det dags för förbundsstämma. Allt material inför stämman liksom formulär 
för anmälan av ombud, med mera, ligger uppe på www.civil.se. 

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

 

Vilja att hjälpa – gör en insats 

Vilja att hjälpa startade 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 1.354 gilla-makeringar (”likes”) och Frivilliga Resursgruppen Sverige 809 gilla-
markeringar (36 respektive 23 fler än vid utgivningen av nyhetsbrevet i slutet av maj). 

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

 

Glad sommar 

Civilförsvarsförbundets Sverige-kansli i Solna har stängt för semester veckorna 29-31 (från 13/7) 
och öppnar igen som vanligt måndag 3 augusti. Till slut i denna extrainsatta sommarutgåva av 
nyhetsbrevet ber vi att få önska alla medlemmar och andra intresserade en glad, avkopplande och 
i övrigt härlig sommar! 

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

 


