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SKATTEAVDRAG FÖR IDEELLA GÅVOR
Privatpersoner ska få göra skatte-
avdrag när de ger bidrag till ideella 
föreningar föreslår regeringen.
Skattereduktionen ska omfatta gåvor 
på minst 200 kronor och sammanlagt 
minst 2.000 kronor per beskattningsår.  
Maximal skattereduktion ska vara 
1.500 kronor per person och år.
Endast organisationer som godkänts 
på förhand av Skatteverket kommer 
att omfattas. Det är allmännyttiga 
stiftelser, ideella föreningar och regist-
rerade trossamfund som sysslar med 
hjälpverksamhet eller främjar veten-
skaplig forskning. Bestämmelserna 
föreslås träda i kraft 1 januari 2012. 

PRINS DANIEL INVIGDE HÄLSOKAMPANJ
I egenskap av tidigare entreprenör 
i gymbranschen var det en naturlig 
koppling när prins Daniel var med och 
invigde kampanjveckan ”Ett friskare 
Sverige”, som arrangerades av Folkhäl-
soinstitutet. Han förrättade invigningen 
tillsammans med socialminister Göran 
Hägglund och Folkhälsoinstitutets 
generaldirektör Sara Wamala.
Kampanjen ”Ett friskare Sverige” 
pågick 9 till 13 maj. Syftet var att lyfta 
fram betydelsen av goda matvanor och 
fysisk aktivitet för vårt välbefi nnande. 

Invigningen skedde på Råbyskolan i 
Upplands-Bro utanför Stockholm.
På initiativ av Civilförsvarsförbundet 
Skellefteås Lena Lundman Westberg 
togs en affi sch fram av kansliet i 
Sundbyberg för de föreningar som ville 
medverka i kampanjen. Föreningen i 
Skellefteå hade öppet hus hela veckan 
och bjöd på monter med tips och råd 
för att klara våra grundbehov även i en 
krissituation, demonstration av hjärt-
startare samt tipspromenad. 

”ÖVERÖS KANSLIET MED RAPPORTER”
Generalsekreterare Anders M. Johans-
son uppmanar alla i Civilförsvarsförbun-
det att rapportera in alla fysiska möten 
med allmänheten, där temat för mötet 
varit säkerheten till vardags och vid kris.
Bakgrunden är förbundsstämmans 
beslut om att Civilförsvarsförbundet vid 
utgången av 2011 årligen ska möta en 
kvarts miljon av Sveriges befolkning i 
dessa sammanhang.
– Till de fysiska möten som åsyftas hör 
givetvis alla kurser och informationer 
för medlemmar och andra medborgare 
i Civilförsvarsförbundets regi. Men även 
andra publika evenemang, där vi tydligt 
kan identifi era antalet besökare och 
räkna dem, säger Anders M. Johansson.
Han är noga med att poängtera att det 
inte räcker med en banderoll och att 
sedan räkna de som går förbi.
– Jag är övertygad om det fi nns mer att 
rapportera än det som vi fått in nu, säger 
han och ber alla att överösa det gemen-
samma kansliet med rapporter. 

JÄMN ÅLDERSSAMMANSÄTTNING
Civilförsvarsförbundet Göteborg 
har genomfört ett gediget arbete och 
hämtat in personnummer till alla sina 
medlemmar. Det kommer att under-
lätta för den automatiska adressuppda-
teringen framöver.
Men personnumren innebär också 

att föreningen kunde få fram en bild 
av åldersfördelningen bland medlem-
marna, skriver de på sin blogg.
Det visade sig att hälften av medlem-
marna är under 50 år och att antalet 
kvinnor uppgår till 41 procent. I övrigt 
var åldersfördelningen ganska jämn. 

RUNT 1.500 MEDLEMMAR PÅ NIO MÅNADER
I mitten av april hade Civilförsvarsför-
bundet räknat per halvårsskiftet 2010 
fått 1.488 nya medlemmar. Av dessa 
har omkring ett par hundra kommit in 
via värvningstävlingen, som startade 
första november.
Medlemstillströmningen visar att det 
fi nns stor potential för vår verksamhet 
och för fl er medlemmar. 

ELLAGEN ÄNDRAS OCH VISSA PRIORITERAS
Riksdagen har beslutat att ändra el-
lagen. Det blir nu möjligt att prioritera 
samhällsviktig verksamhet vid elbrist.
1 januari 2012 införs systemet Styrel, 
som står för ”Styrning av el till priori-
terade användare”.  

STIPENDIUM TILL HEDEMORAFUNKTIONÄRER
Gösta Ljungberg och Felicia Ljung-
berg fi ck den sista april i år äran att ta 
emot Erikshjälpens första stipendium 
för ungdomsledare. Skälet var deras 
engagemang för barn och ungdomar.
Stipendiet var på femtusen kronor och 
kommer gå till föreningens ungdoms-
verksamhet. 
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Tidningen Civil får citeras om källan anges. 
För insänt, ej beställt material, ansvarar inte 
redaktionen. Vi förbehåller oss rätten att redi-
gera och stryka i alla texter. 
All redaktionell text lagras i 
digital form och kan komma 
att återanvändas. I tidningens 
tävlingar svarar vinnaren själv 
för eventuell vinstskatt.

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

informera och hjälpa.

NYTT I KORTHET

Prins Daniel och socialminister Göran 
Hägglund med barn på Råbyskolan i 
Upplands-Bro. Foto: Hannah Ekeroos



I slutet av april gick 
SOS-Alarm ut med ett 
viktigt meddelande till 
allmänheten om att koka 
sitt dricksvatten. Det 

blev startskottet för en stor insats av 
Skellefteås frivilliga resursgrupp.

Myndigheterna misstänkte att det 
kommunala vattnet förorenats av 
parasiten cryptosporidium.
När detta skrivs i mitten av maj 
uppmanas fortfarande invånarna i 
Skellefteå att koka sitt vatten.
Utöver kommunens och räddnings-
tjänstens insatser fi nns även Civil-
försvarsförbundets frivilliga resurs-
grupp på plats för att på ideell basis 
hjälpa kommunen att förse priorite-
rade förskolor med vatten.
Den frivilliga resursgruppen, som 
har utbildats efter Civilförsvarsför-
bundets koncept, har sedan starten 
2006 väntat på att få rycka ut i ett 
skarpt läge. Nu fi ck de 20 medlem-
marna möjligheten att göra sin 
första insats.
– Det är roligt att man äntligen får 
göra en skarp insats och inte bara 
fantisera, säger Rune Erngrund som 

är en av medlemmarna i den frivil-
liga resursgruppen.
Rune deltog på det första passet 
som resursgruppen genomförde. 
För att kunna påbörja arbetet med 
att förse de prioriterade förskolorna 
med vatten fi ck man börja med att 
ordna logistiken.
–  Vi var nere i kommunförrådet och 
sökte reda på allt som behövdes och 
ordnade med bil så att vi skulle få 
logistiken att fungera, säger Rune.
Krissamordnaren Erik Nordlund 
var den som 2006 ansåg att Skellef-
teå kommun, som första kommun i 
Västerbotten, behövde skaffa sig en 
frivillig resursgrupp.
Det var även på Eriks inrådan som 
den frivilliga resursgruppen blev in-
kallad när kommunen behövde hjälp 
med att förse prioriterade förskolor 
med vatten.
– Alternativet var att ta folk från 
gatan och när vi har en utbildad 
resursgrupp som övat inför liknande 
lägen var det självklart att använda 
dem, säger Erik.
Ansvarig för resursgruppen på den 
frivilliga sidan är Lena Lundman-
Westberg. Hon har gått Civil-

försvarsförbundets utbildningar 
FRG-ansvarig och FRG-ledare och 
är den som samordnar resursgrup-
pens insatser.
Trots att det handlar om en frivil-
liginsats har det inte varit några 
större problem att rekrytera folk till 
gruppen.
–  Vi har gjort ett två-veckors 
schema och det har gått riktigt bra 
att få medlemmarna i resursgruppen 
att ställa upp. Vissa har tagit ledigt 
från sina jobb för att kunna hjälpa 
till, berättar Lena. 

Text: Joel Sundberg
Foto: Carina Wiro

Bråda dagar när vatten blev bristvara

Kerstin och Kenneth Samuelsson 
samt Dick-Eric Wiegerth var några av 
medlemmarna i FRG som deltog i insatsen.
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Kerstin Samuelsson fyller dunkar med rent dricksvatten för transport till Skellefteås förskolor.



När snöstormarna drar 
in över Österlen är det 
Civilförsvarsförbundet 
Ystad-Skurup som ser till 
att hemtjänsten kan ta 

sig ut till gårdar och isolerade byar 
med den livsviktiga lasten av mat, 
mediciner och mänsklig värme.

Terrängbil 11 rullar på hala, snöiga 
vägar från Löderup mot Hagestad. 
Undersköterskan Ramona Nilsson 

har stuvat in mat och mediciner i 
den skakiga plåtcontainern som en 
gång var försvarets stolthet.
Nu är det Civilförsvarsförbundet i 
Ystad-Skurup och FRG som servar 
det mer än 30 år gamla fordonet och 
ser till så att det är redo när vintern 
slår till.
Det har den gjort ovanligt tidigt i år. 
Liisa Laakso och de övriga i hem-
tjänstteamet på Löderupsgården 
har knappt hämtat sig från fjorårets 

långa, utdragna vinter. Så är den här 
igen.
HAGESTAD SKYMTAR GENOM SNÖRÖKEN
Två undersköterskor jobbar natt, 
resten av teamet, runt åtta personer, 
ser till så att de gamla får mat och 
mediciner, stöd och trygghet under 
dagen.
Ulf  Bergengren är till vardags 
rörmokare men nu är han ledig för 
att jobba för FRG. Engagemanget 
är ideellt, men när det är skarpt läge 

4Civil 5/6 - 2011

Livlinan för de gamla på landsbygden

Insnöade Manfred Persson i Hagestad får 
besök av hemtjänsten.

Terrängbilen tar sig fram även om det är halt och drivor. Men blir det ännu tuff ar väder får man använda bandvagn.

Ramona Nilsson åker terrängbil med mat 
och mediciner till de gamla.

Alpha Trulsson får sitt andra besök av 
hemtjänsten när lunchen kommer.



så får han betalt. I dag är det sonen 
Jakob som rattar terrängbilen med 
pappan som bisittare.
Snart skymtar Hagestad i snöröken. 
Solen tränger genom molntäcket. 
Det är ett bedövande vackert land-
skap som syns genom den isiga 
vindrutan.
Men snöfall och vind kan snabbt 
förmörka horisonten. Och helt 
plötslig försvinner vägen i ett snö-
moln, för att lika snabbt dyka upp 
igen.
– Sitter man inne i Ystad kan man 
inte föreställa sig hur tufft det är här 
ute, säger Ulf  Bergengren.
Bilen jazzar in bakom en gårdsbygg-
nad. Ramona Nilsson krånglar ur 
baksätet, tar med dagens lunch: stekt 
sill och potatis.
Inne i stugvärmen sitter Manfred 
Persson och tar tacksamt emot 
maten. Gården har gått i arv i tre ge-
nerationer. Sonen bor också här, och 
han kommer snart med posten och 
tidningen, hoppas Manfred Persson.
Han minns 40-talets vintrar. Men 
han säger att årets köldkram har 
kommit för tidigt, för fort.
Ramona Nilsson tar farväl av 
Manfred och terrängbilen skumpar 
vidare.

SKA EVAKUERAS NÄSTA DAG
Ulf  Bergengren kör söderut mot 
Hagestadborg. De nord-sydliga 
vägarna är värst, de snöar igen snab-
bast. Det är också en tuff  sträcka, 
med snörök och snö och snabbt 
växande drivor.
Men terrängbilen gör skäl för sitt 
namn, och slirar sig igenom snön.
Ramona Nilsson hoppar av i Hage-
stadborg och tittar till en av de äldre 
på rundan. Hon ska evakueras nästa 
dag, eftersom vädret spås bli sämre, 
och gården ligger så otillgängligt 
att man måste ha bandvagn för att 
komma hit.
FRG har en bandvagn, men den är 
betydligt långsammare än terrängbi-
len, och används inte annat än när 
det är riktigt tufft.
Så var det under den gångna natten. 
Det är årets första tur med terräng-
bilen för Ramona Nilsson.
– Det är spännande och en utma-
ning, säger hon glatt och skattar.

Hon tar vädret som det kommer.
Nu tar Jakob Bergengren till höger 
på Kustvägen och kör mot Kåseber-
ga. Vägen ligger bar framför bilen, 
och det är lite trafi k. Inne i Kåse-
berga väntar Ingmarie Ahlgren på 
lunch och besök. Romana Nilsson 
kramar om henne. Ingmarie Ahlgren 
har också ett larm.
FÅR SITT ANDRA BESÖK FÖR DAGEN
– Jag ramlar, och då ligger jag där. 
Då kommer hemtjänsten. Det känns 
tryggt.
Sista stopp på middagsrundan är 
hos Alpha Trulsson i Hammar. 
Hemtjänsten har varit hos henne på 
morgonen och hjälpt henne med 
stödstrumporna. Nu får hon mat.
– Bara den inte har blivit kall, säger 
Ramona Nilsson.

– Det gör inget. Sill kan man äta 
kall, säger Alpha Trulsson.
Ulf  och Jakob Bergengren väntar ut-
anför. De börjar också bli hungriga. 
Snabbt kör terrängbilen norrut igen, 
passerar Ingelstorp och snart syns 
Löderupsgården igen.
Där samlas teamet och planerar för 
eftermiddagens, kvällens och nattens 
rundor. De är inställda på en lång 
vinter. 

Text: Ulf Mårtensson, Ystads Allehanda
Foto: Anette Sjöstrand, Ystads Allehanda

Fotnot: Artikeln var införd i vintras i 
Ystads Allehanda. Redaktionen har jobbat 
enträget i fl era månader för att få tillstånd 
att publicera reportaget. Även om vintern 
tack och lov nu lyser med sin frånvaro så 
är det en påminnelse om den hårda vinter 
som många delar av landet genomgick.
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Ulf och Jakob Bergengren, far och son, är aktiva i Civilförsvarsförbundet och ställer upp 
när hemtjänsten behöver hjälp. 

Ramona Nilsson har fått åka bandvagn för att kunna komma fram. Ingmarie Ahlgren i 
Kåseberga tycker att det är tryggt att hemtjänsten kommer på besök.
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Olofström har nu vunnit två etapper och spurtpriset i värvningstävlingen 
hägrar. Men Flen och Strömsund har en sista chans om de kavlar upp ärmarna.

Olofström tog hem etapp fyra

Den förening som tar hem spurtpriset i värvningstävlingen vinner en bärbar dator och en 
projektor. Foto: Pavel Losevsky/Dreamstime

ETAPP
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4

VÄRVARE
Zoltan Borovszky
Lisbeth Brevig
Adam Muktar
Ismail Dahir
Christina Jönsson
Christina Jönsson
Karl-Oskar Olsson
Karl-Erik Nilsson
Karl-Erik Nilsson
Leni Björklund
Ulla Jönsson
Christina Jönsson
Karl-Oskar Olsson
Karl-Erik Nilsson
Jan-Erik Wennerberg
Susanne Eriksson
Maria Lindquist
Timothy Jarl Håkansson

FÖRENING
Flensbygden
Flensbygden
Flensbygden
Flensbygden
Olofström
Olofström
Olofström
Överkalix
Överkalix
Stockholm (Innerstaden)
Strömsund
Olofström
Olofström
Överkalix
Olofström
Borås
Gislaved-Gnosjö
Hedemora

VÄRVNINGSTÄVLING 2011 DELRESULTAT

VÄRVADE
11
19
5
2
6
16
4
7
9
5
18
49
6
7
10
15
17
2

RESULTAT
-
Vinnare etapp 1
-
-
-
Vinnare etapp 2
-
-
-
-
Vinnare etapp 3
Vinnare etapp 4
-
-
-
-
-
-

FÖRENINGAR I LEDNING
Det är den förening som värvaren är medlem i som får tillgodoräkna sig etappvinst eller spurtvinst. Just nu 
leder Olofström som har vunnit två etapper. De enda som också kan ta hem två etapper är Flen respek-
tive Strömstund, som vunnit varsin tidigare. Om någon av dem tar hem etapp fem blir det oavgjort i antal 
vunna etapper och då avgör istället antalet värvade medlemmar. Olofström ligger även där i täten med 91 
medlemmar. Men med gemensamma ansträngningar i föreningen har Flen respektive Strömsund chansen.

Efter etapp fyra har förbundet 
fått 208 nya medlemmar. 
Värvningstävlingen för några år 
sedan gav omkring 280 medlemmar 
så vi har lite kvar innan vi når och 
förhoppningsvis överträffar det.
De tre som hittills värvat fl est nya 
medlemmar är Christina Jönsson i 
Olofström med 71 nya medlemmar, 
Karl-Erik Nilsson i Överkalix 
med 23 nya medlemmar och 
Lisbeth Brevig i Flen med 19 nya 
medlemmar.
Men som ni vet så är det inte det 
totala antalet som avgör i den här 
tävlingen utan vem som tar hem 
varje enskild etapp. Det gör att fl er 
har chans att ta hem priser.
Förutom Olofström (två etapper) 
så har Flensbygden respektive 
Strömsund vunnit en etapp vardera. 
Om någon av de två sistnämnda 
föreningarna vinner etapp fem är 
det totalsiffran för antal värvade 
medlemmar hos de två vinnande 
föreningarna som avgör. Just nu har 
Olofström värvat 91 medlemmar, 
Flensbygden 37 och Strömsund 18. 
Spännande upplösning följer. 
Text: Anders J Andersson



7
i samarbete med

Genom SalusAnsvars över hundra år långa historia har vi samarbetat med ett fl ertal av 
Sveriges organisationer, föreningar och företag. Tillsammans med Civilförsvarsförbundet 
erbjuder vi försäkrings lösningar som är speciellt framtagna för dig som är medlem.

Det är enkelt att spara pengar!
Att vara medlem i Civilförsvarsförbundet har sina fördelar. Du har till 
exempel 10 % lägre pris på dina försäkringar hos SalusAnsvar än den 
som inte är medlem. En ”genomsnittskund” med en Bil- och Villaför-
säkring har en totalpremie på ca 8 000 kr/år. Genom ditt medlemskap 
sparar du då ca 800 kr som du kan göra något roligare för.  

Dessutom erbjuder vi snabb och personlig service om något skulle hända. 

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

Bara för 
dig som är 
medlem!
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Efter strapatserna på Camp Lost i 
oktober förra året ses ungdomarna 
för andra gången men nu i stadsmiljö 
i Tensta i Stockholm.

Till skillnad mot förra gången så 
är det ingen övernattning utomhus 
eller övningar i hur man gör upp eld. 
Nu handlar det istället om sådana 
aktiviteter som gör sig bättre i stads-
miljö.
Fredagen inleds med lek och lära-

kännaövningar. Det har ju gått några 
månader sedan sist. Senare blir det 
bland annat matlagning i grupp.
Dag två får lägret besök av kron-
prinsessparet. Kronprinsessan 
Victoria och prins Daniel fi ck ung-
domsutbytet mellan Civilförsvars-
förbundet och Tensta Community 
Center som en bröllopspresent. En 
present för att bygga broar mellan 
landsbygd och storstad och kulturer.
– Ni vet att ni är vår present? frågar 

kronprinsessan Victoria vid den 
gemensamma frukosten.
Babek Toloe, ungdomscoach, berät-
tar om hur han gick från att vara 
busfrö och vara aktiv i gängmiljöer 
till att kämpa för att bli inkluderad 
och sedd för positiva saker.
– Jag har ett motto, våga vara sig 
själv och sunt förnuft, säger han.
Det som räddade honom var att han 
gjorde lumpen och för första gången 
i sitt liv fi ck beröm när han gjorde 

Ungdomsläger i stadsmiljö: Camp Tensta fick kunglig glansUngdomsläger i stadsmiljö: Ca

Deltagarna på Camp Tensta och kronprinsessparet dansar 
kurdisk dans. Camp Tensta andra helgen i april är del två av 
det ungdomsutbyte som Civilförsvarsförbundet gav kron-
prinsessparet i bröllopspresent 2010. Första delen, Camp Lost,  
ägde rum på en ö i Ludvika sista helgen i oktober (se Civil 
9/10 2010). Mer från Camp Tensta på nästa uppslag.
Foto (detta uppslag): Joel Sundberg
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Ungdomsläger i stadsmiljö: Camp Tensta fick kunglig glansamp Tensta fick kunglig glans
något bra. Sedan han muckade för 
tio år sedan har han jobbat med 
ungdomar på heltid.
Han vill vara en positiv förebild för 
de som bryter med machokulturen.
En diskussion följer om rättigheter 
och skyldigheter, om att ta plats och 
göra sådant som man egentligen inte 
vill men känner sig tvingad till för 
att platsa bland kompisarna.
– Vi killar ger inte alltid tjejerna 
sändningsutrymme att säga en 

massa viktiga saker. Vi pratsamma 
killar tar plats men nu pratar du en 
hel del, säger prins Daniel och pekar 
på kronprinsessan Victoria.
Kronprinsessan poängterar att vi alla 
inte bara har rättigheter.
– Det är viktigt att tala om rättighe-
ter men också om de skyldigheter 
vi har för att samhället ska fungera, 
säger hon.
Efter diskussionen är det lunch-
paus. Och då blir det hämtkebab 

från GottGott-grillen i Tensta. Sen 
väntar fotografering med presskåren 
innan det blir kurdisk dans och upp-
visning i robotdans. När dansen är 
slut tackar kronprinsessparet för sig. 
Alla som vill får kramas och även ta 
bilder på sig tillsammans med dem.
Civil tackar också för sig men för 
deltagarna fortsätter lägret till sön-
dag eftermiddag. 

Text: Anders J Andersson

Kronprinsessan Victoria och 
prins Daniel trivs på Camp 
Tensta. Mellan två danser 
passar kronprinsessparet på 
att kramas lite.
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Civilförsvarsförbundet 75 år: ”Resan gör mödan värd”
Jubileumskryssning med M/S Viking Cinderella 22/1 till 23/1 2012

Den 30 januari 1937 bildades Civilförsvarsförbundet, som då hette Luftskyddsförbundet, i överståthållarämbetets sessionssal. 
Mycket har hänt sedan dess och vi är idag en modern organisation som arbetar för säkerhet till vardags och vid kris.
Vi fi rar de 75 åren med en jubileumskryssning från Stockholm den 22 januari 2012, nästan på dagen för bildandet. M/S Viking 
Cinderella avgår klockan 18:00 från Stadsgårdsterminalen vid Slussen. Vi är åter i hamn den 23 januari klockan 15:30.

Civilförsvarsförbundet hyr hela fartyget. Arrangemanget genomförs om vi blir minst 1.000 deltagare.
Sista anmälningsdag 15 september 2011. Först till kvarn gäller. 

För mer information om jubileumskryssningen och hur du anmäler dig, gå in på vår webb www.civil.se

Lära-känna-övningar för ungdomarna från Civilförsvarsförbundet res-
pektive Tensta Community Center (vänster). Babek Toloe, ungdoms-
coach hos TCC, berättar för ungdomarna om sin uppväxt  (höger).

Dag två på Camp Tensta (lördag) kommer kronprinsessan Victoria och prins Daniel och hälsar 

på. Efter rundvandringen är det dags för frukost tillsammans.

                   
  Foto: (detta uppslag): Anders J Andersson
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Nytt i butikenNytt i butiken
Pussel med Hitta Vilse

Under många års tid har Hitta Vilse fun-
nits som plansch. Men nu är det dags 
för Vilse att bli en utmaning för många 
barn. Därför kan vi nu presentera Hitta 
Vilse Träpussel. Pusslet har 50 bitar och 
vänder sig till barn från fyra år och uppåt.
Pusslet kostar 145 kronor plus frakt. Be-

ställ via butiken på www.civil.se (artikel-
nummer 7111).
Har du inte tillgång till internet går det 
även att beställa via 08-449 88 00. För 
telefonbeställningar tillkommer telefonav-
gift om 30 kronor per beställning.
Kommer i butiken under augusti 2011!

Prins Daniel och Civilförsvarsförbundets beskyddare, kronprinsessan 

Victoria, blir först visade runt i TCC:s lokaler i Tensta i västra Stockholm. 

Sedan väntar gemensam frukost för alla.

På fredagskvällen fi ck ungdo-
marna på lägret gå på mode-
show i en närliggande lokal.

Daniel ”DK” Westlund och 
Babek Toloe hjälper till med 
att fi xa frukosten.

Avslappnat samtal vid frukostbordet 
(ovan). DK Westlund och kronprinses-
sans adjuntant Hans Tornerhjelm i 
privat samtal om karriärmöjligheter.

Ylva Almgren, fritidsledare, Nenne 
Thorin, projektledare TCC och Maria 
Zahir, projektkoordinator, gör tummen 
upp för Camp Tensta.

Prins Daniel och kronprinsessan Victoria 
kollar in reportaget från Camp Lost i Lud-
vika (Civil nummer 9/10 2010).
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I början av april avslutades Sveriges 
största nationella krishanteringsöv-
ning i sitt slag. Övningen, som utgick 
från att en kärnkraftolycka inträff at 
i Oskarshamn, blev än mer realistisk 
efter katastrofen i Japan.

Tage Danielsson skämtade allvarligt 
efter kärnkraftsolyckan 1979 i Har-
risburg i USA att den var så osanno-
lik att den förmodligen aldrig hade 
hänt, trots att den gjorde det.
1986 var det dags för en kärn-
kraftsolycka i Tjernobyl i Ukraina i 
dåvarande Sovjetunionen. Olyckan 
mörkades så länge det gick. Per-
sonal på Forsmark fi ck förhöjda 
strålningsvärden och misstänkte 
först en olycka där. Men genom 
beräkning av vindriktning med mera 
kunde Sverige ställa en förfrågan till 

Sovjetunionen om de råkat ut för en 
kärnkraftsolycka.
Temat för SAMÖ-KKÖ var därför 
alltifrån långsökt. Och en tid efter 
att övningen inletts drabbades Japan 
av ett jordskalv med efterföljande 
tsunami (jättevågor upp till tio-tjugo 
meter höga) med följd att kärn-
kraftverket i Fukushima havererade. 
Troligen inträffade en härdsmälta 
bara timmar efter jordbävningen.
SAMÖ-KKÖ var en sammanslag-
ning av två stora övningar som 
brukar genomföras vartannat år, 
Samverkansövning (SAMÖ) och 
Kärnkraftsövning (KKÖ). Sam-
manslagningen var tänkt som en 
engångsföreteelse.
De två första dagarna var de mest 
intensiva deltagarmässigt. Mer 
än 6.000 personer från ett 70-tal 

myndigheter, landsting, kommuner, 
organisationer och företag, bland 
annat Sveriges fyra storbanker.
Vid SAMÖ-KKÖ övades larmked-
jan, myndighetssamverkan, kriskom-
munikation och hur Sverige klarar 
konsekvenserna av en större kärn-
kraftsolycka även på längre sikt.
Ansvariga för övningen var MSB 
och länsstyrelsen i Kalmar.

SOCIAL ORO I SAMHÄLLET
De inledande dagarna ägnades bland 
annat åt de konsekvenser som ett 
haveri på kärnkraftverket i Oskars-
hamn skulle orsaka med radioaktivt 
nedfall över stora områden.
Men ett så stort kraftbortfall ger 
också elbrist vilket även påverkar 
uppvärmningen en vintermånad 
som februari. Det kan också bli so-

Storövning med kärnkraftsolycka i fokus
Deltagarna vid den del av SAMÖ-KKÖ som utspelades i Enköping. FRG-medlemmar från Flen, Kungsör och Västerås. Foto: Ola Berglind

Genomgång 
med MSB inför 
övningen 
(vänster).
FRG Flen hjälp-
er till med 
inmatning av 
dosimetervärden 
(höger).
Foto: Malin 
Dreifaldt



cial oro som slår över hela samhället.
Ytterligare etapper genomfördes 
och övningen avslutades i april. 
I slutet av 2011 ska det fi nnas en 
utvärderingsrapport baserad på vad 
som kom fram från övningen.
Övningen genomfördes dels i 
Oskarshamn men också på andra 
platser i landet. Civilförsvarsförbun-
det deltog på några platser. En av 
dem var Enköping där FRG Flen 
var på plats.

MÅNGA UPPGIFTER FÖR FRG FLEN
– Där fi ck vi varierande uppgifter, ta 
hand om rapportering av radioaktivt 
nedfall, sköta växel och helpdesk, 
registrera mätvärden samt vara 
ordonnanser och sköta transporter, 
berättar Lisbeth Brevig, FRG-ansva-
rig i Flen.
Hälften av Flens FRG deltog i 
SAMÖ-KKÖ med nya erfarenheter 
som resultat.
I MSB:s lokaler i Sandö mellan 
Sundsvall och Örnsköldsvik del-
tog fl era personer i en grupp som 
agerade allmänhet. En av dem var 
Gretel Bill, verksamhetsledare för 
Civilförsvarsförbundet i Västernorr-
land och Jämtland.
De medverkandes uppgift var att 
spela allmänhet och bedöma den 
krisinformation som gavs i samband 
med olyckan i Oskarshamn.
– Vi på Sandö var dom som ringde 
in funderingar och frågor, skrev svar 
på de bloggar och annat socialt me-
dia som fanns med förutom radio- 
och tv-bevakning som gick nästan 
dygnet runt, berättar Gretel Bill.
Hon har varit med på många 
övningar men det är ytterst få där 
förloppet etsat sig fast.
– SAMÖ-KKÖ kommer jag alltid 
att minnas. Kanske för att det väckte 
minnen från Tjernobylolyckan men 
framförallt för att den var så verklig-
hetstrogen att det var mycket lätt att 
glömma att det bara var en övning. 
Gruppen förde in relevanta inspel 
som gav övningen ett djup om att 
det är människor som söker svar på 
det obegripliga som hör av sig, och 
att det då kommer att handla om allt 
mellan himmel och jord.
– Vi försökte föra in vardagen och 
det praktiska i övningen och jag 

måste bara säga att jag önskat att fl er 
kunnat vara med. 
Gretel Bill säger att det hon kommer 
att ta med sig är de nya kommunika-
tionskanalerna som nu fi nns.
– Internet och tv är bra som extra 
tillägg men de gamla rutinerna med 
att lära in grundtrygghet i individen 
får inte ersättas utav dem. För då blir 

informationsfl ödet lätt oåtkomligt 
och obrukbart om det i kölvattnet 
skulle bli elbortfall. 

Text: Anders J Andersson, Gretel Bill, 
Lisbeth Brevig
Fotnot: Tage Danielsson var bland annat 
författare, fi lmregissör, poet och komiker.
Han avled 57 år gammal 1985 och är 
begravd på Lidingö utanför Stockholm.
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I maj bildades en ny samarbetsor-
ganisation för europeiska organisa-
tioner som arbetar med säkerhet till 
vardags och vid kris.
Organisationen förkortas ECF vilket 
står för European Cooperation Fo-
rum of  the Voluntary Civil Protec-
tion Organisations. Arrangemanget 
kring bildandet hölls i Budapest i 
Ungern.
Civilförsvarsförbundet har deltagit 
under hela processen med att starta 
upp verksamheten. ECF ersätter 
förbundets tidigare engagemang i 
det europeiska samarbetet VACPE 
som upphörde när ECF bildades.
Civilförsvarsförbundets generalse-
kreterare är också invald i ECF:s 
styrelse som består av sju ledamöter.
– Visst fi nns det skillnader mellan 
Europas länder, men också likheter. 
ECF ger oss bättre möjligheter till 
lärande och inspiration över nations-

gränserna. ECF kan också under-
lätta för oss medborgare att i vettiga 
former ställa upp för varandra i 
kriser som drabbar oss, säger gene-
ralsekreterare Anders M. Johansson.
Från starten ingår förutom Sverige 
även Österrike, Kroatien, Tjeckien, 
Danmark, Finland, Frankrike, Ung-
ern, Portugal, Serbien, Slovakien och 
Storbritannien.
Representanter fanns på plats som 
observatörer från myndigheter i fl era 
av de deltagande länderna men även 
från Norge, Italien och Irland, för 
att nämna några exempel. Ingen från 
MSB deltog vid bildandet.
Det är fritt fram för alla organisa-
tioner i Sverige och övriga Europa 
att ansluta sig till ECF. Kravet är 
att organisationen jobbar med civil 
krisberedskap. 

Text: Anders J Andersson
Foto: Anders M. Johansson

Representanter 
från MSB:s 
motsvarighet i 
Ungern (National 
Directorate 
General for 
Disaster 
Management). 
Från vänster: 
Réka Becze, 
ställföreträdande 
avdelningschef, 
Attila Nyikos, 
avdelningschef 
internationella 
avdelningen 
samt Adrienn 
Világhy, 
handläggare.

Europeiskt civilt samarbete 
inom krisberedskap
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SOMMARKRYSSET

Runt hörnet väntar sommaren. Då 
kan det vara skönt att koppla av 
med vårt stora sommarkryss. Om du 
lyckas lösa krysset kan du även vara 
med och tävla om priser. Den först 

öppnade rätta lösningen får boken 
”Överleva på naturens villkor”.  2-3 
pris får varsin hjärngympa Anita. 
Samtliga priser fi nns även att köpa i 
butiken på civil.se. Skicka lösningen 

till Civil, Box 2034, 169 02 Solna (el-
ler mejla red@civil.se). Vi vill ha den 
senast den 15 augusti (om du vill så 
räcker det att skicka in lösningen på 
den långa lodrätta gula raden). 
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Sedan första april samarbetar Civil-
försvarsförbundet med Medidyne och 
hjärtstartaren Zoll AED Plus. Medi-
dyne fi nns förutom i Sverige (Vejby-
strand) även i Norge och Danmark. 
Medidynes VD Mikael Lidén har bland 
annat visioner för hur metoderna för 
att lära och utföra HLR kan utvecklas. 
Civil tog pulsen på Mikael.

Mikael Lidén, vem är du?
En glad och positiv 40-åring med 
två barn och idrotts- och motions-
intresse. Springer en del och spelar 
fotboll på leknivå. Min bakgrund 
är från ambulanssjukvården, vilket 
också är anledningen till att jag 
hamnade i den medicintekniska 
branschen.

Vad gör ditt arbete så speciellt?
Vet inte om det är speciellt, men 
jag ”brinner” för vad jag gör och 
tror genuint på de saker vi arbetar 
med och de visioner jag har. En sak 
som jag medvetet försöker visa och 
sprida är den glädje jag känner för 
arbetet och de människor jag träffar. 

Vad gör Zoll AED Plus annorlunda än 
andra hjärtstartare?
Framförallt tycker jag att den har 
utvecklats utifrån ett verklighets-
perspektiv när det gäller behandling 
av hjärtstoppspatienter. AED Plus 
lanserades för många år sedan, långt 
innan den breda massan började 
förstå att HLR måste ges med hög 
kvalitet. Kombinationen av de 
pedagogiska intrycken från röst- och 
textinstruktioner, tillsammans med 
instruerande bilder gör AED Plus 
annorlunda jämfört med andra fa-
brikat och modeller. Vidare bemöter 
den utmaningen med att upprätt-
hålla fria luftvägar genom lockets 
form. Sist men inte minst hjälper 
den livräddaren i realtid genom att 
den ”ser” kvalitén, djup och takt, på 
livräddarens utförda bröstkompres-
sioner och kan, i realtid, återkoppla 
eller instruera så att bästa möjliga 
bröstkompressioner ges. 

Kände du till Civilförsvarsförbundet sedan 
tidigare? Vad kände du till?
Ja och nej. Jag kände till er sedan er 
kampanj ”Hjärta att hjälpa” startade. 
Men innan dess visste jag inte så 
mycket.

Varför ville ni samarbeta med Civilför-
svarsförbundet? 
Jag tror på att kampanjen når ut till 
platser/användare som vi normalt 
inte når ut till. På det sättet kan vi 
tillsammans hjärtsäkra ännu fl er 
platser i Sverige. Och det är bra!

Vad har Medidyne för visioner för fram-
tiden?
Vår affärsvision är att vi ska ar-
beta för att bli en marknadsledande 
Skandinavisk aktör inom området 
hjärtstoppsbehandling, allt från tidig 

hjärt- lungräddning 
till hjärtstartare och 
mer avancerade 
hjärtstartare, de-
fi brillatorer, meka-
niskt hjärtkompres-
sionssystem, hypo-
termi, och andra 
terapiområden som 
kan dyka upp inom 
området.

Vi har förstått att du 
har lite spännande idéer 
angående samarbetet 
med Civilförsvarsför-
bundet, skulle du 
kunna berätta något 
om det?
En idé är att förse 
den svenska medi-
cinska expertisen 
med värdefull data 
som hjärtstartaren 
kan ge dem i form 
av data i de fall de 
har använts. I och 
med att man också 
får ut information 
om utförd HLR-
kvalitet, kan detta 
användas för att vi 
ska förstå mer om 

hur man kan fortsätta att utveckla 
metoder för hur hjärt- lungräddning 
skall läras och utföras. Andra idéer 
kan röra att vidareutveckla metoder 
och vägar till att fortsätta sprida 
hjärtstartare på ett kostnadseffektivt 
sätt. 

Vad önskar du mest av allt just nu?
Arbetsmässigt tror jag att jag just nu 
inte kan önska mig mer. Vi utvecklas 
mycket positivt, jag har förträffl iga 
medarbetare och många spännande 
projekt framöver. På det privata 
planet välkomnar jag våren och ser 
fram emot att spela lite mer fotboll 
i och med att säsongen startar inom 
kort. Men kanske framförallt att 
nära och kära förblir friska. 

Text: Ulrika Hammargård
Foto: Joel Sundberg

Vill bidra till bättre metoder för HLR

Medidynes VD Mikael Lidén har fl era idéer om hur samarbetet 
med Civilförsvarsförbundet kan hjälpa till att öka kunskapen 
om och antalet hjärtstartare i samhället.



För 298 kronor får du Internationella 
Studier under ett helt år. 

På djupet i utrikespolitiken
Internationella Studier är en tidskrift från Utrikespolitiska Institutet. 
Den innehåller djuplodande analyser av landets främsta experter och 
skribenter inom utrikespolitik. Tidskriften sätter nytt ljus på internationella 
händelser och ger läsaren möjlighet att bilda sig en egen uppfattning.

Svarar du inom 7 dagar får du 
dessutom 150 kronor att handla 
böcker eller fi lm för på CDON.COM.
Läs mer och svara på www.ui.se eller ring kundtjänst 08-511 768 05.
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          inte Afrikas 950 miljoner  

    invånare ska ha bra ledare.” 

               –Mo Ibrahim
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Portot betalt.Ja tack, jag vill ha 4 nummer av Internationella 

Studier för 298 kronor. (ord. lösnummerpris 320 kronor)
Jag svarar inom 7 dagar och får då ett presentkort 
på CDON.COM att handla böcker och fi lm för.

Fyll i och posta svarskortet, var vänlig texta!

Namn:  .............................................................................................

Adress:  ............................................................................................

Postnr/Ort:  ..................................................................................

Telefon:  ...........................................................................................

E-post:  ............................................................................................

Utrikespolitiska Institutet
Internationella Studier

Svarspost
20077314
110 27 StockholmErbjudandet gäller endast nya prenumeranter i Sverige. All kundinformation så som namn, adress, e-postadress och mobil/telefon-

nummer behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Utrikespolitiska Institutet och kan användas för att fullfölja 
kundrelationerna. Erbjudandet gäller t o m 2011-12-31.
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