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Attentaten i Norge
manar till eftertanke
CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

NYTT I KORTHET
MSBKAMPANJ FÖR 18ÅRINGAR

UNGDOMAR EN UTSATT GRUPP

Under september fick Sveriges totalförsvarspliktiga 18-åringar en folder
om hur de kan förbereda sig om en
kris inträffar.
– Att varje individ, efter förmåga, tar
ansvar för sig och sina närmaste i händelse av en kris är grunden i Sveriges
krisberedskap. Genom kampanjen
Redo? hoppas MSB sprida den här
kunskapen till Sveriges totalförsvarspliktiga 18-åringar, säger MSB:s generaldirektör Helena Lindberg. 

Ungdomar och unga vuxna i åldrarna 15 till 24 år är en utsatt grupp.
Det visar en rapport som MSB har
tagit fram i samarbete med Karlstads
universitet.
Åldersgruppen har delvis kommit i
skymundan då mycket kretsat kring
barns och äldres säkerhet, patienters
säkerhet med mera, menar MSB.
– Den här gruppen kör moped,
motorcykel och bil, den mår psykiskt
sämre än tidigare, den sportar och
idrottar i hög utsträckning, dricker
alkohol och använder andra droger
samt söker nya utmaningar. Det är
helt enkelt en grupp som sticker ut i
skadepanoramat, konstaterar Jan
Schyllander utredare på MSB.
Rapporten visar att dödsfall, inläggningar på sjukhus och besök
på akutmottagningar till följd av
skadehändelser är mycket vanligare
för åldersgruppen 15 till 24 år än för
närliggande åldersgrupper. De skadehändelser som främst bidrar är:
• Skador inom vägtrafiken (bil, motorcykel och moped)
• Förgiftningar (alkohol, narkotika och
läkemedel)
• Skador inom hem/fritid (inte minst
inom sport och idrott)
• Avsiktliga skador, huvudsakligen i
form av självmord, självmordsförsök
och andra självskador.
Rapporten ”Skadebild och säkerhetsarbete bland ungdomar och unga
vuxna” kan beställas eller laddas ner
från MSB:s webbplats, msb.se 

TIO NYA MOTTAGARE AV HJÄRTSTARTARE

För andra gången gav Civilförsvarsförbundet bort tio hjärtstartare till
föreningar, byalag och organisationer
över hela landet med små ekonomiska
resurser. Hjärtstartarna är värda 15.000
kronor styck.
Utdelningen sker genom Civilförsvarsförbundets kampanj Hjärta att
hjälpa. Krav för att få en hjärtstartare
är bland annat att den görs tillgänglig
för allmänheten. Vem som helst kan
nominera.
– Hjärta att hjälpa har betytt mycket
och betyder fortfarande mycket för
spridningen av hjärtstartare i Sverige.
Genom att skänka hjärtstartare bidrar
vi med att dra ytterligare ett strå till
stacken för ett hjärtsäkrare Sverige
lagom till sommarsäsongen, säger
Civilförsvarsförbundets Ulrika Hammargård, tillika projektkoordinator för
Hjärta att hjälpa.
Här är samtliga mottagare av hjärtstartare vid denna utdelning: Avaträsk
älgjaktslag, Byalaget Västra Torup,
Bygdegårdsföreningen Nyby Kapell,
Dala Veteran-Ol, Fireriders Sweden,
avd Stockholm, Gillberga tomtägarförening, Hallands Orienteringsförbund, Ljusfallshammar byaråd, Tommarps bygdegård samt Vässarölägret,
Stockholms scoutdistrikt. 

Civilförsvarsförbundet är en idéburen,
medlemsdriven organisation för säkerhet till
vardags och vid kris. Vi finns för att utbilda,
informera och hjälpa.
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OMORGANISATION INOM MSB

Från 1 januari 2012 flyttas frågorna
som gäller finansiellt stöd och uppdrag
till frivilliga organisationer från Karlstad till Stockholm.
MSB har beslutat att dessa frågor
framöver ska tas över av enheten för

inriktning och planering i Stockholm.
Enheten ingår i avdelningen för utvärdering och lärande.
– Jag ser med stor tillförsikt fram emot
det förestående samarbetet med MSB.
Det finns en stor samsyn mellan MSB
och Civilförsvarsförbundet om samhällets säkerhet och beredskap, säger generalsekreterare Anders M. Johansson. 
LINNÉA THUREFJELL FICK STIPENDIE

Linnéa Thurfjell, andraårselev på Säkerhets- och Räddningsprogrammet,
Mjölnergymnasiet i Torsås, fick vid
skolavslutningen i en fullsatt Torsås
kyrka tilldelat Civilförsvarsförbundets
stipendium på 1.000 kr. Motiveringen
var: ”Mottagaren av detta stipendium

Foto: Britt Bogårdh, Mjölnergymnasiet

har i hög grad utvecklats på ett positivt
sätt och med stort engagemang
deltagit i undervisningen. Eleven har
inhämtat goda kunskaper inom området riskmedvetande och förebyggande
verksamhet. Stipendiaten har även
visat god förmåga att delge andra i sin
omgivning dessa kunskaper.”
Stipendieutdelare var Sven-Åke Ringdahl, ordförande Civilförsvarsförbundet Nybro. 
RÄTTELSE FRGARTIKEL SKELLEFTEÅ

I förra numret fick Kerstin Nordin
tyvärr fel efternamn. Civil beklagar. 
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Tidningen Civil får citeras om källan anges.
För insänt, ej beställt material, ansvarar inte
redaktionen. Vi förbehåller oss rätten att redigera 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.

I slutet av juli sprängde en norsk terrorist en bomb i regeringskvarteren i Oslo, åtta dog. Terroristen tog sig även ut till ett politiskt
ungdomsläger på ön Utöya och genomförde en massaker. Flertalet av de 69 dödade var ungdomar. I Luleå hjälpte FRG till vid ett
kriscentrum som räddningstjänsten beslöt att öppna för alla campande norrmän i trakten. Foto: Dreamstime/Kalman89

”Skyddsbehov kan behöva få företräde”
Vilka slutsatser bör vi i Sverige
dra efter de brutala dåden i
Norge den 22 juli? Frågan ställs
av Civilförsvarsförbundets
generalsekreterare Anders M.
Johansson.
Vi måste aktivt bejaka att kriser och
katastrofer sällan kan förutses. De
scenarios som ligger till grund för
nödvändiga förberedelser i form av
bland annat övningar får därför inte
begränsa vårt tänkande. Staten har
redan uttalat att det behövs en generell krishanteringsförmåga. Nu gäller
det att ta ställning till vad en sådan
innebär. Hur ska medborgarna,
företagen och myndigheterna vara
förberedda på rimligaste sätt? Hur
ska vi gå tillväga för att skaffa oss en
förmåga att när det behövs kunna
använda hela samhällets resurser?
Det behövs en både bredare och
djupare analys samt en sammanhållen strategi för detta.
Inom Civilförsvarsförbundet ägnar
vi oss särskilt åt att fundera över hur
medborgarna – dem som det of-

fentliga är till för – själva kan bidra
till säkerhet och trygghet både till
vardags och vid kris. Av resursskäl
är det nödvändigt att lösningarna
vi föreslår blir mångsidigt användbara, att de med viss anpassning kan
fungera oavsett orsaken till det som
inträffar. En viktig utgångspunkt är
de grundbehov som vi i samråd med
vetenskaplig expertis har identifierat
som nödvändiga att alltid kunna tillgodose, oavsett hur det ser ut runt
omkring oss. Skälet är att just dessa
behov alltid måste kunna tillgodoses.
Det handlar om behovet av vatten,
mat, värme, sömn och information.
Information? Ja, det man inte vet
kan man inte förhålla sig till. De
åtgärder som syftar till att tillgodose
dessa grundbehov har Civilförsvarsförbundet samlat under begreppet
första omsorgen.
Vi måste även förbättra våra förebyggande insatser. Givetvis kan i
praktiken långt ifrån allt förebyggas.
Men det finns ett betydande utrymme för proaktiva insatser istället för
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reaktiva sådana. Vapenlagstiftningen
är ett sådant exempel, liksom den
lagstiftning överhuvudtaget som
reglerar hanteringen av sådant som
kan användas för att skada och döda
människor. Väsentliga skyddsbehov
kan behöva få företräde i förhållande till frihet och integritet.
Jag hörde efter de norska dåden
SÄPO-chefen Anders Danielsson
i televisionen fundera över frågan
vilket ansvar allmänheten har att
underrätta polisen, om sådant som
väcker misstankar om oegentligheter
av något slag. Det är en berättigad
fråga. Reptilhjärnan säger möjligen
att ”något angiveri-samhälle vill vi
inte ha”, men vi vill förmodligen
inte heller ha poliser och övervakningssystem överallt. Som medborgare måste vi ha civilkurage att rapportera när vi iakttar sådant som kan
vara ett hot mot samhället. Däremot
är det polisens sak att avgöra om så
är fallet. 
Anders M. Johansson
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Sven Lindgren ställer på förbundsstämman i oktober upp för omval till posten som förbundsordförande. Foto: Anders J Andersson

Organisationsbygge står på agendan
De vita ﬂäckarna ska bort på föreningskartan, ﬂer kommuner med FRG
och på lite längre sikt ska vardagsskydd bli en del i ett skolämne. Det är
Sven Lindgrens vision för framtiden
när han ställer upp för omval till en
femte mandatperiod.
Huvuduppgiften för Civilförsvarsförbundet ligger fast, en utbildningsoch föreningsverksamhet som
stärker den enskilde medborgarens
förmåga i händelser av kriser.
– Jag tycker att medierna mer och
mer har uppmärksammat att det är
civila händelser, och inte krigshändelser, som drabbar oss. Det gäller
inte minst klimathändelser.
Han fortsätter:
– Vi måste vara förberedda på detta.
Vi fungerar så som människor att
om vi inte fått utbildning och har
någon förberedelse har vi svårt att
ta till oss information som kommer
i själva det ögonblicket. Helt oförberedda har vi fokus på hur vi ska
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klara vatten och värme. Både beredskap och förberedelser är viktiga.
För ett antal år sedan blev det stopp för
statligt finansierade självskyddskurser i
skolan. Kan vi komma tillbaka där?
– Det framgår av en utvärdering i
självskyddsverksamheten som MSB
(Myndigheten för Samhällsskydd
och Beredskap) gjort att det vore
önskvärt att komma in i skolan. Jag
tror faktiskt att det kommer men vi
måste fortsätta att driva den frågan.
En vision Sven Lindgren har är att
ämnet hemkunskap i skolan utvidgas till att inkludera trygghetsfrågor.
– Genom skolan når vi alla ungdomar oavsett bakgrund men också
många andra genom lärare och
föräldrar. Vårt budskap är attraktivt
i den här målgruppen för det är lite
äventyrligt. Att lära sig elementär
grund i överlevnad är äventyr. Det
ser vi från våra ungdomsläger som
är en väldigt fin rekryteringsgrund
för vår organisation.
Men det måste också finnas något
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att rekrytera till. Här kommer han in
på organisationsbyggande.
– Vi ser att föreningar vill slå sig
ihop eller läggas ner. Den utvecklingen måste brytas! Vi har även en
del stora städer som inte har någon
förening. Har vi inte medlemmar får
vi inte basen för den frivilliga resursverksamheten, FRG. Vi tappar inte
så många medlemmar som andra
frivilliga organisationer men vi tappar och vi rekryterar inte tillräckligt
många unga medlemmar.
INGA VITA FLÄCKAR PÅ FÖRENINGSKARTAN

Han vill färga de vita fläckarna på
föreningskartan. En väg att gå är
genom att förändra instruktionen
för verksamhetsledarna.
– Verksamhetsledarna arbetar mera
med utbildningsverksamheten än
att bygga organisation. De har
kanske inte heller den ställning som
ombudsmän har i politiska partier
och liknande, deras ställning måste
därför stärkas. Vi måste få fram bra

funktionärer i våra föreningar och
distrikt där detta saknas. Valberedningar måste ta ett större ansvar för
föreningarnas fortlevnad. Det är
viktigt att rekrytera ett gäng styrelsemedlemmar, som kan arbeta i team.
Det räcker inte med någon eldsjäl.
MÅSTE VARA STARKA LOKALT

Han kan även tänka sig att utöka
kansliet i Solna med en funktion för
organisationsbyggande.
– Föreningar läggs samman därför
att man inte har sörjt för sin egen efterträdare. Jag är inte främmande för
att vi från centralt håll måste hitta
personella och ekonomiska resurser för att stötta det här. En driven
organisationsexpert som kan stötta
upp distrikten från förbundsnivå.
Det är på lokal nivå som kontakten
med de enskilda medborgarna finns.
Ökade inte betydelsen av vår verksamhet
när värnplikten lades på is, förr fick ändå
en hel del kunskap inom området?
– Ja, verksamheten är mer angelägen
än tidigare. Det är också viktigt att vi
får resurser från statens sida.
Behöver Sverige lägga så mycket på försvaret, vore det inte bättre att flytta över en del
till den civila sidan åtminstone i fredstid?
– Fokus ligger helt klart på försvaret
i budgetsammanhang. Det satsas
för lite på den här civila delen, på
den enskilde individens skydd. Är
det fem svenskar som har dött i krig
efter andra världskriget i utlandsmissioner? Men tusentals människor
dör i fallolyckor varje år.
För den skull menar du inte att vi ska dra
ned på försvaret?
– Nej, men det fattas resurser till
vardagsskyddet. Vardagens problem
ger inga krigsrubriker. Och ändå
finns det pengar till allt politikerna

vill genomföra, det är en prioriteringsfråga. Vi har aldrig haft så
mycket resurser i vårt samhälle som
vi har idag. Men man kan fundera
över resursfördelningen. Att rädda
ett liv i trafiken kostar 22 miljoner,
inom socialtjänsten en halv miljon.
Var gör vi insatserna?
Under året har mycket energi kretsat kring
samarbetet med MSB. Hur ser du på det?
– Vi har ägnat mycket tid åt MSB
det gångna året och det har resulterat i att vi är överens om tagen och
har fått myndighetens bekräftelse
på uppskattning av den verksamhet som vi genomför. Den kraftiga
neddragningen av organisationsbidraget har drabbat oss hårt. Det är
inte rimligt med tanke på den politik
regering och riksdag själv uttalat.
Därför har vi överklagat MSB:s
beslut till regeringen.
MER TID FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

Det har varit en tuff period sedan förra
stämman med organisationsbidrag med
mera. Var får du energin ifrån?
– Säg det. Jag har alltid varit intresserad av säkerhetsfrågor och har en
bakgrund som reservofficer. Jag har
varit ansvarig för krishanteringen
i en stor kommun och hade som
landshövding ansvar för tillsynen av
den kommunala räddningstjänsten.
Han fortsätter:
– När Krisberedskapsmyndigheten
inrättades 2002, en föregångare till
MSB, satt jag i dess styrelse. Jag har
suttit som länsstyrelsernas representant tillsammans med ett antal
generaldirektörer i det Nationella
Krishanteringsrådet som leds av
statministerns statssekreterare. På
något sätt har jag spårat in på det
här med trygghet, ansvarstagande

och helhetssyn, förklarar han.
I våras gick Sven Lindgrens förordnade som landshövding i Kalmar län
ut. Som pensionär har han nu mer
tid över till hustrun Anna, även hon
pensionär, och stugan på Öland.
– Och så har jag sex barnbarn och
två till på gång. Det finns glädjeämnen i familjen att ägna sig åt som det
inte fanns tid till innan.
CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET BEHÖVS

Kan du se något nytt område för Civilförsvarsförbundet att ta upp framöver?
– Datasäkerhet. Många människor
blir lurade för att de är så aningslösa,
att man litar på sina medmänniskor.
Datorer används för betalningar och
beställningar och en del människor
blir utnyttjade. Vi kan gå in och
stärka folks medvetande.
Var befinner sig då Civilförsvarsförbundet
om tio år?
– Jag tror att vi är den frivilliga försvarsorganisation som vid sidan av
Försvarsutbildarna kommer att leva
vidare. Specialförbunden kommer
nog att organiseras mer som hobbyverksamhet.
Varför är du så säker på att Civilförsvarsförbundet kommer att finnas kvar?
– Därför att behovet finns. Sårbarheten kommer att finnas kvar om
tio år och vår förmåga att hantera
den är vi den enda organisation som
har ett heltäckande koncept för.
Det kommer att finnas efterfrågan.
Därför är det meningsfullt. Jag skulle
inte ägna mig åt något som inte vore
meningsfullt. Jag hoppas att den
som läser detta också ställer upp och
känner lust att göra en insats för vår
gemensamma trygghet. 
Text: Anders J Andersson

NYTT I KORTHET
REGERINGEN FÅR
EXPERTHJÄLP

Malin Dreifaldt,
verksamhetsledare
i Mälardalen, ska
efter beslut från
regeringen vara expert i utredningen
om Sveriges möjligheter att ta emot

internationellt stöd vid kriser och
allvarliga händelser.
Regeringen skriver i direktiven till
utredningen att Sverige har lång
erfarenhet av att ge stöd i samband
med kriser och katastrofer utomlands,
men att erfarenheterna av att ta emot
internationellt stöd är begränsade.
Utredningen ska analysera eventu5

ella hindrande faktorer när det gäller
möjligheterna att ta emot internationellt stöd och lämna förslag på hur
eventuella sådana kan undanröjas och,
om det behövs, lämna förslag på nödvändiga författningsändringar.
Utredningen startade nu i somras och
ska redovisas i början av 2012. 
Text: Joel Sundberg
Civil 7 - 2011

FÖRBUNDSNYTT
Foto: Anders J Andersson

mat att en svensk extremorganisation
tagit ett namn som var väldigt lik vår
engelska översättning.
Detta innebär att Swedish Civil Defence League nu ersätts med Swedish
Civil Protection Association. Visitkort
och broschyrer och annat med det
gamla namnet fasas ut i samband med
att det tar slut. Ny logga tas fram. 
VIKTIGT ATT MAX HÅLLS UPPDATERAT

Civilförsvarsförbundets gemensamma kansli i Solna. I bakgrunden ICA:s huvudkontor.

FÖRBUNDSKANSLIET PÅ NY ADRESS

Från och med 1 oktober finns förbundets gemensamma kansli på ny adress:
Smidesvägen 10-12, plan 6. Det är
inte bara en ny adress utan även en ny
kommun. Kansliet, som tidigare legat
på andra sidan gatan och i Sundbyberg, flyttar nu till samma sida som
postboxen, det vill säga till Solna.
Nuvarande byggnad ska renoveras
och därför blev flytten nödvändig. I
samma veva minskar kansliet också
ned på antalet kvadratmetrar vilket
sänker de fasta hyreskostnaderna.
Inga andra kontaktuppgifter än
besöks- och leveransadressen ändras
med anledning av flytten. 
GOTT BETYG FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

I juni presenterade MSB en utvärdering av självskyddsverksamheten.
Syftet var att stämma av kvaliteten på
och effekten av utbildningarna, som
bedrivs av ideella organisationer. Ett
antal organisationer valdes ut: Svenska
Brandskyddsföreningen, PRO,
Svenska Livräddningssällskapet, Röda
Korset, Civilförsvarsförbundet, FRIS
och Flygvapnets organisation för
frivillig utbildning av personal.
Det visade sig att av de som gått
utbildningarna var 68 procent kvinnor.
Åldersmässigt var de flesta 65 år eller
äldre eller i åldersgruppen 31 till 51 år.
Företaget Markör, som gjort utvärderingen, kom fram till följande förslag:
• Även de som inte är medlemmar i en
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förening ska kunna nås av utbildningarna i högre grad.
• Uppmuntra organisationerna att nå
mer specifika grupper som unga, socialt utsatta grupper eller barnfamiljer.
• Krav på att alla håller en hög nivå
på utbildningarna.
• Bör organisationer med stor efterfrågan få mer resurser tilldelade?
• Utreda nya former och tillfällen för
kurserna, exempelvis internet.
• Återigen erbjuda utbildningen i
skolan. Är det möjligt?
• Högre krav på redovisningen av
använda medel där brister finns.
– Det är bra att MSB utvärderar och
får koll på läget, och vi själva också
för den delen. Vi tycker det är väldigt
roligt att så många som 93 procent av
kursdeltagarna uppskattade utbildningarna, säger utbildningschef Jan
Alsander.
Enligt undersökningen fyller självskyddskurserna en funktion. Civilförsvarsförbundet fick klart godkänt.
– Rapporten visar att det finns
förbättringspotential hos några organisationer men det finns inget sådant
riktat mot Civilförsvarsförbundet,
berättar Jan Alsander. 
NY ENGELSK ÖVERSÄTTNING AV VÅRT NAMN

Förbundsstyrelsen har beslutat att
ändra den engelska översättningen av
förbundets namn.
Bakgrunden var att Ungdomsrådet
genom Julius Kramer uppmärksam6

En medlem har i Civil efterlyst en
notis om vikten av att uppdatera alla
som betalt medlemsavgiften och vad
följden blir om medlemsavgiften inte
betalas in som sig bör.
Om medlemsavgiften inte finns
registrerad innebär det att personen
inte är valbar och att personen inte
har rösträtt. Vi ska heller inte glömma
försäkringsbiten som är viktig vid
aktiviteter.
För att alla ska kunna göra sitt jobb i
organisationen är det också viktigt att
omgående bistå med information om
vem som betalt kontant och att funktionärsförteckningar skyndsamt sänds
över efter årsmöten och liknande. 
UNGDOMSRÅDET I ALMEDALEN

Ungdomsrådet ställde upp med ett
hjärtstartarteam några dagar under Almedalsveckan. Flera skulle ursprungligen varit med men till slut blev det
Timothy Jarl Håkansson som själv fick
ro uppdraget i hamn.
Timothy berättade att han fick god
kontakt med såväl allmänheten,
polisen och andra organisationer
som Röda Korset. De sistnämnda
hade hans telefonnummer ifall det
hade uppstått en situation när deras
sjukvårdsgrupper behövt hjälp med
hjärtstartare. 
TAKET FÖR SJÄLVSKYDDET ALLT NÄRMARE

Över 6.000 självskyddstimmar är
redan gjorda. Sammanlagt har Civilförsvarsförbundet tilldelats 9.100
självskyddstimmar för 2011 av MSB.
Alla organisationer har inte fullgjort
sina åtaganden och därför kan Civilförsvarsförbundet senare bli tilldelat
ytterligare timmar. 

Olofström vann värvningstävlingen
sig. Men de som gjorde det har gjort
en bra insats. Även en ny medlem är
bättre än ingen ny medlem alls.
När sista etappen är räknad ger det
följande resultat i form av priser:

Olofström vann även sista etappen
av värvningstävlingen och tog
därför hem tre etapper. Flensbygden
och Strömsund vann varsin etapp
men Strömsund vinner andrapriset
eftersom de totalt värvade ﬂer.
Marginalen var dock liten, 53 mot 50.

PRISER FÖRENINGAR:

Det är bara att gratulera
Civilförsvarsförbundet som genom
värvningstävlingen fått 356 nya
medlemmar. Motsvarande tävling
för några år sedan gav 280 nya
medlemmar så det går åt rätt håll.
En aktiv lokal verksamhet ökar
chanserna att behålla de nya
medlemmarna under lång tid och
bygga vidare för framtiden.
Resultatet i tävlingen hade kunnat bli
ännu bättre om fler hade engagerat

Spurtpriser: Förstapriset en bärbar
dator och datorprojektor till ett värde
på upp till 15.000 kronor går till
Olofström. 2:a priset bärbar dator
eller projektor för upp till 6.000
kronor går till Strömsund. 3:e priset
mobilt bredband med kontantkort
för en period av tolv månader och
ett värde av upp till 4.000 kronor
går till Flen. Tio välkomstpaket
värda 600 kronor går vardera till
Överkalix, Borås, Gislaved-Gnosjö,
Sölvesborg, Stockholm, Husqvarna

och Hedemora. Tre etappriser går
till Olofström (2.000 kronor per
etapp att handla i butiken för). Ett
motsvarande etappris går till vardera
Flensbygden och Strömsund.
PRISER VÄRVARE:

Spurtpriset till främste värvaren
under hela tävlingen, ett
resebidrag på 10.000 kronor till
ett studiebesök som är förknippat
med Civilförsvarsförbundets
verksamhet, går till Christina
Jönsson. Christina har värvat totalt
103 nya medlemmar. Ettappris om
fyra biobiljetter värda upp till 400
kronor går till Lisbeth Brevig (etapp
1), Christina Jönsson (etapp 2 och 4)
samt Ulla Jönsson (etapp 3 och 5).
Vinnarna meddelas per mejl eller
brev om vinsten. 
Text: Anders J Andersson

VÄRVNINGSTÄVLING 2011 SLUTRESULTAT
ETAPP
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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
Christina Jönsson
Jan-Erik Wennerberg
Karl-Oskar Olsson
Aulikki Raekallio
Caisa-Lena Jannesson
Susanne Eriksson
Anne Karlstedt
Lisbeth Brevig
Karl-Erik Nilsson
Ulla Jönsson

FÖRENING
Flensbygden
Flensbygden
Flensbygden
Flensbygden
Olofström
Olofström
Olofström
Överkalix
Överkalix
Stockholm
Strömsund
Olofström
Olofström
Överkalix
Olofström
Borås
Gislaved-Gnosjö
Hedemora
Olofström
Olofström
Olofström
Olofström
Sölvesborg
Borås
Husqvarna
Flensbygden
Överkalix
Strömsund

VÄRVADE
11
19
5
2
6
16
4
7
9
5
18
49
6
7
10
15
17
2
32
13
7
4
16
2
5
13
21
35

RESULTAT VÄRVARE
Vinnare etapp 1
Vinnare etapp 2
Vinnare etapp 3
Vinnare etapp 4
Vinnare etapp 5

ETAPPVINNARE FÖRENINGAR AVGÖRANDE ÄR ANTALET VÄRVADE MEDLEMMAR FÖR HELA FÖRENINGEN FÖR ETAPPEN:

Etapp 1: Flensbygden (totalt 37), etapp 2: Olofström (totalt 20), etapp 3: Strömsund (totalt 18), etapp 4:
Olofström (totalt 65) samt etapp 5: Olofström (totalt 56). Olofström värvade totalt 147 nya medlemmar.
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Fireriders Sweden fick strax före sommaren en ny hjärtstartare av Civilförsvarsförbundet genom kampanjen ”Hjärta att hjälpa”.

Brandmän på MC hjärtsäkrar vägarna
Bli inte förvånad om du ser ett stort
motorcykelgäng som har stannat till
och hjälper till vid en olycka efter
vägen. Nu har nämligen motorcykelklubben Fireriders Sweden fått en
egen hjärtstartare.
Fireriders Sweden är inte vilken motorcykelklubb som helst. Här läggs extra
vikt vid ledorden att ta hänsyn, följa
trafikregler och köra säkert. Klubben
består nämligen av aktiva och pensionerade brandmän som samlas för att åka
motorcykel och ha kul tillsammans.
Den sista helgen i maj träffas klubben
varje år för att åka iväg på en längre
tur med sina motorcyklar. Detta år
var inget undantag. På brandstationen
i Kista var det samling för att ge sig
av mot årets destination Karlstad där

medlemmar från västra Sverige anslöt.
Innan avfärd fick de en glad överraskning. Civilförsvarsförbundets utbildningskonsulent Ulrika Hammargård
åkte ut till Kista för att överlämna en
hjärtstartare som Fireriders Sweden kan
ha med sig på resorna runt om i landet.
– Det är ju jättebra! Om något händer
efter vägen kan vi rycka in och rädda liv,
säger Stefan Lundin som är safety på
Fireriders Sweden Stockholm.
Förmågan att förutse olyckor och på
ett professionellt sätt ingripa vid ett
plötsligt hjärtstopp är stor med den erfarenhet som finns i gänget. Begreppet
hjärtstartare är inget nytt för klubben
då många hanterar sådan utrustning i
sitt yrke.
– Då alla arbetar eller har arbetat som
brandmän har de en väldigt stor kom-

petens inom området och det kändes
självklart att skänka en hjärtstartare till
dem, säger Ulrika Hammargård. 
Text och foto: Joel Sundberg

Skyltat och klart. Hjälp finns att tillkalla om
nödsituation uppstår.

