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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 

 Civil AB skänker 200 kronor per genomförd utbildning 
 Ny lokalförening i Härjedalens kommun 
 Civilförsvarsförbundet deltar i mässan Samhällssäkerhet 
 Kommunikationsplanen nu snart även på film 
 Informations- och säkerhetspolicy – beslutad av förbundsstyrelsen 
 Beredskap i kris – Beställ förbundets nya bok 
 Civilförsvarsförbundets dag 2016 
 Bättre balans – för att motverka fallolyckor 
 Företagsutbildningar ny folder för nedladdning 
 Ny beach-flagga finns för beställning 
 Beställning av kontorstryck 
 Adressetiketter nyhet i kontortryckssortimentet 
 Förbundsstämma 10 till 11 oktober 
 I skuggan av kriget – Svenskt civilförsvar 1937-1996 

 Stort intresse för FRG 

 Södertälje ersätter Hässleholm 
 Reklamfilm för HLR 
 Tips för bildöverföring från mobiltelefon 
 Första omsorgen blir första stödet 
 Förbundets rolluper finns nu att låna 
 Virtuell bokcirkel 

Nästa nyhetsbrev kommer i oktober. Sista materialdag är 8 oktober.  
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Civil AB skänker 200 kronor per genomförd utbildning 

Fram till årsskiftet skänker Civil AB 200 kronor för varje genomförd utbildning. Pengarna 
kommer att gå till hjälp till flyktingar. 

anders.j.andersson@civil.se  

 

Ny lokalförening i Härjedalens kommun 

Förbundsstyrelsen har godkänt bildandet av en ny lokalförening med Härjedalens kommun som 
verksamhetsområde. 

anders.j.andersson@civil.se  

 

Civilförsvarsförbundet deltar på mässan Samhällssäkerhet 

24 till 25 oktober i år arrangeras mässan Samhällssäkerhet i Kista, Stockholm. 
Civilförsvarsförbundet tillsammans med nio andra frivilliga försvarsorganisationer har beslutat 
om en gemensam monter där man för nya uppdragsgivare lyfter fram möjligheterna med 
frivilligheten. 

anders.j.andersson@civil.se  

 

Kommunikationsplanen nu snart också på film 

AKA film AB, som är en del av stiftelsen AMF-film och närstående Sveriges frivilliga 
försvarsorganisationer, har hjälpt till med inspelningen av ett inslag om förbundets 
kommunikationsplan. Premiärvisning planeras till förbundsstämman och därefter ska filmen 
tillgängliggöras på hemsidan och YouTube. Medverkar gör förbundsordförande Sven Lindgren, 
föreningsordförande (med mera) Eva Wessel samt konsulten Åke Persson som leder samtalet. 

anders.j.andersson@civil.se  

 

Informations- och säkerhetspolicy beslutad 

Vid förbundsstyrelsens senaste möte den 11 september antogs förbundets nya informations- och 
säkerhetspolicy. Den gäller för alla medlemmar och anställda i förbundet. Policyn finns tillgänglig 
på www.civil.se under ”För medlemmar” -> ”Civilförsvarsförbundet” -> Informations- och 
säkerhetspolicy. (www.civil.se/medlemmar/informations-och-sakerhetspolicy). 

anders.j.andersson@civil.se  
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Beredskap i kris – beställ förbundets nya bok 

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). Betalar du in för fler böcker 
(200 kronor/styck inklusive porto) får du kvitto för varje bok. Utgivare är Civilförsvarsförbundet 
tillsammans med Svenska Blå Stjärnan. 

anders.j.andersson@civil.se  

 

Civilförsvarsförbundets dag 2016 

I år hade 25 lokalföreningar anmält att de skulle fira Civilförsvarsförbundets dag. För 2016 är 
dagen planerad till lördagen den 14 maj 2016. Något tema är ännu inte beslutat för 2016. Har 
du en idé om vilket tema vi kan ha 2016 är du välkommen att mejla det till aja@civil.se. Temat 
måste vända sig till småbarnsföräldrar och barn men kan också inbegripa andra målgrupper. 

anders.j.andersson@civil.se 

 

Bättre balans – för att motverka fallolyckor 

Civilförsvarsförbundet medverkar i kampanjveckan ”Bättre balans” hela vecka 40, samordnad av 
MSB. Kampanjtemat är träning för att genom att motivera till träning och i förlängningen 
motverka äldres fallolyckor. Mera information fås på kampanjsidan www.msb.se/battrebalans. 
 

yvonne.norrgard@civil.se  

 

Företagsutbildningar ny folder för nedladdning 

Nu finns en ny folder för nedladdning med information om Civilförsvarsförbundets 
företagsutbildningar. Foldern hittar du på www.civil.se under ”Kurser och konferenser” -> 
”Företagsutbildningar”. 

anders.j.andersson@civil.se 
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Ny beach-flagga finns för beställning 

En beach-flagga med Civilförsvarsförbundets slogan ”För säkrare och tryggare liv” finns nu 
framtagen. Den ligger i butiken. Priset blir lägre ju fler som beställs. Kan ni samordna 
beställningar mellan lokalföreningar och distrikt blir det alltså billigare. Ordinarie styckpris är 
1.960 kronor vid beställning av en, 1.650 kronor vid beställning av två och 1.490 kronor vid 
beställning av tre till fem. Frakt tillkommer. Vid frågor kontakta butiken på 033-27 22 14 eller 
butiken@civil.se 

anders.j.andersson@civil.se 

 

Beställning av kontorstryck 

Kontorstryck som kuvert, visitkort och brevpapper beställs som vanligt från www.civil.se -> För 
medlemmar -> PR –>Kontorstryck. 

anders.j.andersson@civil.se 

 

Adressetiketter nyhet 

En nyhet i sortimentet av kontorstryck är adressetiketter. Om ni inte skickar så mycket brev är 
det onödigt att köpa hem ett lager av kuvert. Beställ istället adressetiketter och köp in mindre 
antal kuvert. Etiketterna kan även användas på uddaformat av kuvert eller vadderade påsar. 
Etiketterna levereras med Civilförsvarsförbundets logotype och er adress tryckt direkt under. 
160 etiketter kostar 245 kronor och 800 etiketter 900 kronor. 

Beställ på www.civil.se -> För medlemmar -> PR –>Kontorstryck -> Adressetiketter. 

anders.j.andersson@civil.se 
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Förbundsstämma 10-11 oktober 

Handlingar har gått ut till samtliga stämmoombud. Handlingarna finns också på hemsidan under 
”förbundsstämma”. Årets stämma hålls i Solna. 

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. 

anders.j.andersson@civil.se  

 

Stort intresse för FRG 

I samband med omgörningen av FRG-sidan och anpassningen till mobila enheter infördes en 
funktion för intresseanmälan. På fyra månader har något fler än 80 intresseanmälningar kommit 
in. Det är ungefär en varje arbetsdag! Intresseanmälningarna går till verksamhetsledarna som 
hjälper personerna vidare så att de kan utbilda sig och bli en del i Frivilliga Resursgruppen. 

anders.j.andersson@civil.se 

 

Södertälje ersätter Hässleholm 

Kursen ”Kriskommunikation för FRG:are” i Hässleholm i september flyttas till Södertälje och 
hålls 13-15 november. Sista anmälningsdag är 2 oktober. Anmäl dig på 
www.frivilligaresursgruppen.se. 

anders.j.andersson@civil.se 
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Reklamfilm för HLR-kurser 

Civilförsvarsförbundet kommer i november i samarbete med Tärna folkhögskola i Västmanland 
att producera en reklamfilm för våra HLR-kurser. Filmen kommer att publiceras på förbundets 
YouTube-kanal, civilpunktse. 

yvonne.norrgard@civil.se 

 

Tips för bildöverföring från mobiltelefon 

Det är alltid uppskattat när det kommer material till kommunikationsavdelningen från den lokala 
verksamheten. I de lägen då det inte finns tillgång till kamera så går det naturligtvis att använda 
mobiltelefonen hellre än ingen bild alls. Tänk bara på att om det ska vara möjligt att använda 
bilden i tidningen så räcker det normalt inte att skicka bilden som mms eftersom det minskar 
storleken på bilden alltför kraftigt. I stället måste bilden skickas som e-postmeddelande, 
antingen direkt från telefonen eller via en dator. Får du möjlighet att välja olika storlekar på 
bilden så väl alltid den största. 

När det gäller kameror finns det ibland program som hämtar bilderna i kameran och för över 
dem till datorn. Vissa av dessa program kan minska storleken. Här är det viktigt att kameran 
”öppnas” direkt i datorn och bilden plockas över direkt till mejlet (kopiera/klistra in) utan att 
passera något speciellt program. 

anders.j.andersson@civil.se 

 

Första omsorgen blir första stödet 

Förbundsstyrelsen har beslutat att Första omsorgen ska byta namn till Första stödet. Nytt 
original till rollup finns upplagt på hemsidan och informationen i övrigt har uppdaterats. 

anders.j.andersson@civil.se 

 

Förbundets rolluper finns nu att låna 

Det är nu möjligt att låna hem förbundets rolluper för enstaka evenemang. Följande rolluper 
finns för utlåning: ”Vi finns för att…”, ”Hjärta att hjälpa”, ”Första stödet”. Utöver det finns 
rollup för FRG ”Är du också redo…”. Vi har en av varje och det är först till kvarn som gäller 
för att boka. Rolluperna förvaras i butiken i Dalsjöfors. Dit ska de även returneras efter 
användande. Bokningsinfo finns under För medlemmar -> PR -> Utställningar. Utlåning blir 
möjlig med start direkt efter förbundsstämman. 

anders.j.andersson@civil.se 



 
Nyhetsbrev från Civilförsvarsförbundet Sverige 
 

Sida 7 av 7 
 

Virtuell bokcirkel 

En virtuell bokcirkel kring boken Kollaps av David Jonstad startar inom kort. ”Genom att titta på 
såväl nutid som historia försöker David Jonstad ge en bild av vad som får en civilisation på fall. 
En av de huvudsakliga orsakerna tycks vara komplexitet. Ju större komplexitet, desto större risk 
för kollaps. Tre grundpelare bär upp den industriella civilisationen: energi, ekologi och ekonomi. 
Det är storheter som kännetecknas av stor komplexitet och som dessutom är tätt sammanbundna 
med varandra. När den billiga fossila energin som hållit igång systemet börjar sina, när den 
ekonomiska tillväxten inte längre ångar på och när klimatet hettas upp är resultatet en 
kollapsartad krutdurk.” Cirkeln, som ”möts” på facebook, är öppen för alla intresserade 
medlemmar. Intresserad av att vara med? Kontakta yvonne.norrgard@civil.se eller anmäl dig till 
gruppen https://www.facebook.com/groups/447319668788108/. 

yvonne.norrgard@civil.se 

 

 


