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FRG FICK ÅRETS TRYGGVESTIPENDIE

Sedan 2001 delar bostadsbolaget 
Stångåstaden i Linköping ut Tryggve-
stipendiet. Syftet är att uppmärk-
samma och stimulera insatser som 
skapar trygghet i fl erbostadsområden. 
Stipendiet premierar ideella krafter.
I år gick stipendiet till Vårdnäs FRG. 

Motiveringen från juryn är: ”Den 
nya frivilligheten där det personliga 
engagemanget skapar en bro mellan 
samhällets förmåga och den enskildes 
behov.” Förutom en liten björnstatyett 
fi ck de även ett diplom och 10.000 
kronor. 

RAKEL PRISSATT FÖR KOMMUNALA BOLAG

MSB har beslutat att kommunala och 
landstingsägda bolag ska betala samma 
avgift för Rakel som kommuner och 
landsting. Priset är 9.500 kronor per 
abonnemang och år. 

ANNELIE RYDÉ UPPTRÄDER PÅ KRYSSNINGEN

22 till 23 januari är det dags för Civil-
försvarsförbundets 75-årskryssning. 
Vid denna tidnings pressläggning 
fi nns det fortfarande platser kvar. Ring 
08-452 40 80 för att boka.
Program fi nns på www.civil.se. Anne-
Lie Rydé uppträder.
Jubileumsmiddagen består av ka-
lixlöjrom och smetanaserverat med 
västerbottenpaj och unga sallader, 
espressorostad oxfi lé med sås av Na-
poleonkonjak, rödvins- och kanelkokt 
steklök samt rotsakspytt med friska 
örter. Efterrätten består av chok-
ladmousse med päronkompott och 
vispad grädde. Väl mött! 

FÖRBUNDET MED PÅ HLRKONGRESSEN

Vid årets HLR-kongress i Göteborg 
fanns Civilförsvarsförbundet på plats 
med en monter för kampanjen för ett 
hjärtsäkrare Sverige – Hjärta att hjälpa.
På kongressen presenterades bland 
annat nya riktlinjer för hjärt- och 
lungräddning. Civil hoppas återkomma 
till dem i ett senare nummer. 
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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

Ulrika Hammargård här i Civilförsvars-
förbundets monter. Foto: Joel Sundberg
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Foto: Lasse 

Hejdenberg

I SKALAN

ARSENIK

MOLN

ILSKET

NORSK
BEHN

GENRE
RINNER

I ITA-
LIEN

UPP-
HÖJDES

SKAL

EN BIL
SOM
ETT

UTHUS

VÄNT-
ADE

PÅ RAD
VÄGEN

GETT
BORT

PALM-
GODIS

ESPLA-
NADEN

ÄR BO-
LAGEN

PÅ
BÖRSEN FAKTA

SANE-
RAS

LÅNG-
SAMT

MED SÅ

SKYDD-
AR HUS

CON-
NECTI-

CUT
KORT

SÅ KAN
TÖSEN

KALLAS

EN DEL
AV ETT
LÄSÅR

RÖJS
DET

INTE I

BARA

BRUK-
AR MAN

HÄST

PRICK-
AS

ALLTID

FACK
FÖR

PEDA-
GOGER

FIN-
NARNA

HJÄLP-
SAM

PÅ ETT
UNGE-

FÄR

FATTAR
MEN

GREPP-
AR EJ

RISVIN
CERIUM
FÖR EN
KEMIST

BLEV
TUNN-

ARE

LINJAL

FICK
OXAR

FÖRR I
TIDEN

DEN
BÄR
SMÅ

KOTTAR
SPELA
ROLL

ÄDEL-
GAS

MASH-
ALAN

MÅNGA
I HÅRET

UPP-
TRÄDDE
GÄSTER
MED I TV

ANVÄN-
DER SA-
ME OCH

COWBOY
PIN-

SAMT
BRUKAR
ÄLGAR

RYMMER
MÅNGA
MINDRE
FLÖDET

LIDER-
LIG MAN,
SKOGS-

GUD

BROTT
ELLER
GOTT
SNOR

ÄR NOG
DE SOM
ÄR I EN
ÖKEN

FÄRJE-
LÄGE
I DAN-
MARK

KOPI-
ERATS
SKU-

RITS IN

VID TID

FLÖG
MED

VOSTOK FINA
STENAR

GRAV
FÖRR

HUS-
REST

RYMMER
PILAR

GAS-
IBLAND

I ADELS-
NAMN

FÅR EN
PALL-

PLATS

SÄGS
KUNNA
VARA

OSALIG

HÄLL-
REGN

SYD-
AFRIKA

OFTA PÅ PÅKNAPP FUMLIGA
BUDDY

HOLLY´S
PEGGY

FETT
GÖR HA-
VRE TILL

STAD

GÅR EJ
IDIOTEN

OFTA

LYSER
UPP

ANSIK-
TET

SATTE
BOVEN
I HÄKTE

Ä A F L A R
V A AR P A A SD D

A A A

A

D
A A

S

L
L

L

B N
E

B E R G O C H
N I T K Ö D E T K

TT K L E N D
L Y C K O H J U O E
A R RT T EI S S N Ä L L

L C
C

A AS K E R I
P I K K KN I C O R G G

G A N NE O A D A

AS

L
A N A A SN G E E RTS

Ö L G E TN NA L
T E E RJ J R R Å N A

S
S

E RN A F L Å N A T
S G GA A R I N D Ö

A
S

S A
S

K R U I N
N

A E R O
O L K E S D A G S
M
M

O N T T TA A AF
S S AR RÖ G Å T R

E
A

A

N
K A S S E

R
U
E

T L E
E

N D
Y R A R RT ES D

SOMMARKRYSSET

LÖSNING TILL SOMMARKRYSSET

Här är lösningen 
till sommarkrysset. 
Förstapriset, boken 
”Överleva på 
naturens villkor”, 
går till Ulla-Brith 
Kinn, Örebro. 2-3:e 
pris, en hjärngympa 
”Anita” går till 
Allan Svensson 
i Kisa respektive 
Teo Gille i Lund. 
Grattis! Ungefär 
120 personer har 
skickat in lösningen 
som var ”’Äventyr-
lig nöjessommar”.

Alla priser fi nns 
även att köpa i 
butiken på www.
civil.se Lösningen till krysset som publicerades i Civil 5/6 2011.



MONTERPAKET FINNS ATT LÅNA

Monterpaketet lagerhålls av Ström-
bergs (som bland annat sköter 
butiken åt oss). Bokning sker via ci-
vil@strd.se eller fax 08-779 96 67.
I paketet ingår tält, trottoarpratare, 
tidnings/broschyrställ, monterdisk 
samt en info-fl agga och en Hitta 
Vilse-fl agga. Dessutom ingår bord 
och fyra stolar. Allt är fällbart. Flag-
gor och tält är cirka tre meter höga.

Det kostar inget att låna monter-
paketet förutom returfrakten, som 
varierar beroende på av avståndet. 
Returfrakt kan beställas direkt av 
Strömbergs. 

Vid förbundsstämman i 
Linköping släpptes Civilför-
svarsförbundets nya hand-
bok för förtroendevalda.
Handboken är på 44 sidor 
och tar upp ämnen som 
värdegrund, förenings-
verksamhet, bokföring 
och redovisning, valbe-
redning och medlems-
värvning, för att nämna 
några exempel.
Handboken kan be-
ställas från butiken på 
www.civil.se. Den är 
kostnadsfri förutom 
hanteringsavgift och 
porto. Max tio kan 

beställas vid varje tillfälle, vil-
ket är tillräckligt för de fl esta 
styrelser.
Handboken vänder sig endast 
till förtroendevalda inom 
Civilförsvarsförbundet, den 
är ett stöd för föreningsverk-
samheten och för dem som 
har ett förtroendeuppdrag. 
Handboken ska alltså inte 
delas ut till allmänheten.
Lämpligt kan vara att alla 
förtroendevalda inledningsvis 
får ett exemplar var och att 
nyvalda får varsitt exemplar 
efterhand som de väljs in. 

Text: Anders J Andersson
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Ny handbok för
förtroendevalda

”Handbok för Civilförsvarsförbundet” är på 44 sidor och 
kan beställas från butiken på www.civil.se. Den är en hjälp 
för förtroendevalda och ska inte delas ut till allmänheten.
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NY ROLLUP FÖR  HJÄRTA ATT HJÄLPA

Lagom till HLR-kongressen i Göteborg togs en 
ny roll-up fram för Hjärta att hjälpa. Originalet 
är gjort för for-
matet 85 x 200 
centimeter.
Högupplöst 
PDF fi nns för 
nedladdning på 
www.civil.se un-
der ”För med-
lemmar” och 
sedan ”Hjärta 
att hjälpa”. Varje 
förening och di-
strikt avtalar själv 
med leverantör 
för framställning 
och leverans. 

Glöm inte att 
begära att den 
ska vara fl am-
säker (kan kosta 
extra) om ni vill kunna använda den inomhus på 
mässor och liknande. Begär i så fall även intyg på 
fl amsäkerheten. 



När sexåriga Leonora Vocha försvann 

från sina föräldrar på Skara Som-

marland gjorde hon precis som man 

ska när man går vilse. Hon kramade 

ett träd.

Det var när familjen besökte nöj-
esfältet i somras som det hände. 
Alla föräldrars mardröm, att tappa 
bort sitt barn. Och att försöka hitta 
en vilsen sexåring bland massor av 
människor är ingen lätt lek. Som tur 
var hade Leonora koll på hur hon 
skulle göra och efter en timme hit-
tades hon kramandes ett träd.
– Vi skulle gå från baddelen till tivo-
lit. På vägen stannade vi vilket Leo-
nora aldrig uppfattade och plötsligt 
var hon borta, säger mamma Jessica 
Eriksson.

Många tankar hann förstås dyka upp 
i huvudet på alla i sällskapet och 
personal på nöjesfältet kontaktades.
– Vi var även fyra vuxna som var ute 
och letade men det var några okända 
människor som hittade Leonora.

TRÄDET ÄR DIN KOMPIS

Leonora berättar att hon till en 
början irrade runt och letade efter 
sin familj. Sedan mindes hon vad 
hon lärt sig på förskolan Mårbacka, 
att går man vilse i skogen ska man 
krama ett träd. Det gick ju lika bra 
att krama ett träd på Skara Som-
marland.
– Trädet är din kompis och man 
lämnar aldrig sin kompis, säger 
Leonora.
När Leonora fi ck hjälp av några 

besökare och folk i personalen, dök i 
samma ögonblick en familjemedlem 
upp och hon vågade lämna trädet.
– Det här är verkligen en solskens-
historia, säger Margaretha Ivanov, 
barnskötare på Mårbacka förskola.
Leonora går i dag i förskoleklass 
med det var tillsammans med Mar-
garetha som hon lärde sig hur man 
beter sig i skogen om man går vilse. 
I över tio år har man arbetat med 
Civilförsvarsförbundets ”Hitta 
Vilse” som går ut på att just lära 
barn ett bra beteende i skogen.

GJORDE SOM HON LÄRT SIG

– Det som är så fantastiskt var att 
Leonora omförvandlade det hon lärt 
sig om att vara vilse i skogen trots 
att hon var på ett nöjesfält. Det är 
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Kramade träd och hittade vilse

Sven Lindgren ställer på förbundsstämman i oktober upp för omval till posten som förbundsordförande. Foto: Anders J Andersson

Det var exakt så här Leonora Vocha gjorde när hon kom bort från sin familj i somras. Hon kramade ett träd och väntade på att bli hittad. 
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otroligt, säger Margaretha.
– Personalen gör ett otroligt jobb 
som lär barnen detta. Jag tror inte 
ens jag hade kommit på samma sak 
som Leonora gjorde. Om hon inte 
hade gått kursen hade hon förmod-
ligen gått runt rädd och ledsen, 
säger Jessica.
Margaretha berättar om hur de 
skojat om att ta med sig barnen till 
stan för att öva hur de ska göra ifall 
de kommer bort.
– Många barn är inte ens i skogen 
i dag utan är med sina föräldrar på 
stan, säger Margaretha.

HANN BLI RÄDD

Uppenbarligen behövdes inte den 
exakta miljöträningen eftersom 
Leonora på egen hand förstod vad 
hon måste göra, närmsta träd fi ck 
fungera som kompis.
– Jag hann bli rädd och nu har jag 
koll på mamma och pappa, säger 
Leonora.
Runt halsen har hon en visselpipa 
som hon fi ck tillsammans med ett 
diplom efter avslutad kurs.
Varje år har Mårbacka förskola en 
kurs med femåringarna. Antingen 
på hösten eller våren.
– Barnen tycker att det är jätteroligt 
och det brukar vara ungefär sex 
tillfällen då vi övar på detta. Materia-
let är skrivet som en saga och därför 
är det lättare för barnen att ta till sig 
det, säger Margaretha.
– Jag tror att det är en bra ålder att 
börja på, det är lättare för barnen att 
ta in och lära sig när man leker, säger 
Jessica.

HITTA VILSE FUNGERAR

Nu vet Leonora att hon gjorde helt 
rätt den där dagen i somras när hon 
tappade bort familjen. Snart är det 
dags för lillasyster Laura att lära sig 
samma sak.
– Det här är verkligen ett bevis på 
att det fungerar och dessutom är det 
ganska skönt att krama ett träd. Man 
känner sig inte alls ensam då, säger 
Margaretha. 

Text: Maria Eremo, Karlskoga Kuriren

Artiklarna på uppslaget är tidigare publi-
cerade i Karlskoga Kuriren.

Erik Ehrnström hos Civilförsvarsförbundet lär barnen hur man ska bete sig i skogen med 
hjälp av den lille fi guren Vilse. Foto: Roger Gleisner, Karlskoga Kuriren (samtliga bilder)

Sedan början av 1990-talet har Erik 

Ehrnström varit engagerad i att lära 

barn om vett i skogen om man går 

vilse. Erik är riktigt nöjd över hur 

Leonora gjorde när hon kom bort från 

familjen.

– Föräldrar är helt värdelösa i sko-
gen, de tycker att skogen är farlig, 
säger Erik Ehrnström.
I Civilförsvarsförbundets regi lär 
han barnen med hjälp av den lilla 
fi guren Vilse hur man gör om man 
skulle komma bort. Det fi nns fl era 
viktiga saker att tänka på men främst 
är det tre saker.
– Krama ett träd är nummer ett. Vi 
talar också om varför de ska göra 
det, inte bara att de ska. Ett träd 
i skogen är din kompis och din 
kompis lämnar du inte. Nummer 
två är att barnen ska hålla värmen 
och nummer tre att de ska synas och 
höras.

LÄTTARE ATT HITTA

Att Leonora kramade ett träd 
innebar att hon lättare kunde hittas 
eftersom hon inte irrade runt bland 
alla andra besökare.
Att synas och höras om man kom-

mer bort i skogen kan innebära att 
man gör ett signalträd.
– Då kan man sätta upp saker på 
en pinne som vanligtvis inte fi nns i 
skogen, till exempel en tidning. Man 
kan även göra signaler med pinnar. 
Lägger du tre pinnar i rad så betyder 
det fara. En pinne kan man ha tap-
pat men det ligger aldrig tre på rad 
av en slump.

MÅNGA GÅR VILSE VARJE ÅR

Under alla år som Erik har hållit 
på med sin utlärning tycker han att 
barn i dag är annorlunda jämfört 
med barn för 20 år sedan.
– Barnen är duktigare i dag. De 
tänker på ett annat vis och de pratar 
mer.
Erik har varit med och lärt upp 
förskolepersonalen i Karlskoga och 
han beskriver det med glimten i 
ögat som att han är roten till allt det 
onda.
– Nej, men skämt åsido. Varje år går 
7.000 personer vilse, varav 1.700 är 
barn. 700 av dessa går vilse i skogen 
och det innebär att två barn går vilse 
varje dag, avslutar Erik. 

Text: Maria Eremo, Karlskoga Kuriren

”Ett träd i skogen är din kompis”

Erik Ehrnström:
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FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

Civilförsvarsförbundets nya förbundsstyrelse (från vänster): Sofi a Savvidou, Tomas Berg, Lars Blomqvist, Sven Åke Arvidsson, Sven Lind-
gren, Mikael Rieslund, Leni Björklund, Ove Åhnhed, Rolf Nilsson, Kenneth Andersson och Jan Cedmark.

FÖRBUNDSSTYRELSEN
Sven Lindgren, Linköping, tidigare 
landshövding i Kalmar län, nu ett antal 
styrelseuppdrag, förbundsordförande 
(omval)
Leni Björklund, Stockholm, styrelse-
uppdrag, både offentliga och i företag, 
1:e vice förbundsordförande (omval)
Kenneth Andersson, Näshulta, Es-
kilstuna, säkerhetschef i Linköpings 
kommun, 2:e vice förbundsordförande 
(nyval, tidigare ledamot)

Rolf Nilsson, Åkarp mellan Malmö och 
Lund, lageransvarig, ledamot (omval)
Tomas Berg, Piteå, byggnadsingenjör, 
ledamot (nyval)
Ove Ånhed, Borås, pensionerad offi cer, 
jobbar idag som chaufför med mera, 
ledamot (nyval)
Sven Åke Arvidsson, Rörbäcksnäs, Da-
larna, tidigare vaktchef inom försvars-
makten samt fastighetschef i det civila, 
ledamot (nyval)
Mikael Rieslund, Järfälla, problemlö-

sare inom datorområdet, ledamot (nyval)
Lars Blomqvist, Sörmjöle/Hörnefors 
25 kilometer söder om Umeå, tidigare 
fl ygtekniker bland annat i Linjefl yg och 
SAS, pensionär sedan två år, ledamot 
(nyval, tidigare ersättare)
Sofi a Savvidou, Lund, sjuksköterska på 
apotek, 1:e ersättare ledamot (nyval)
Jan Cedmark, Göteborg, konsult, egen 
företagare, 2:e ersättare ledamot (nyval)

Civilförsvarsförbundets första för-

bundsstämma 8 – 9 oktober på Kon-

sert och Kongress i Linköping, var en 

konstruktiv tillställning av givande 

och tagande. Nu väntar verkställig-

het av stämmans beslut.

I och med de nya gemensamma 
stadgarna har riksstämman numera 
bytt namn till förbundsstämma. 
Förbundsordförande Sven Lindgren 

inledde följt av borgmästare Ann-
Cathrine Hjerdt. Sedan höll Jan 
Schyllander från MSB ett intressant 
föredrag om aktuell skadestatistik. 
Fallolyckor är den stora boven, inte 
trafi kolyckor som många tror.
Därefter valdes Carl Cederschiöld 
närmast traditionsenligt till stäm-
moordförande. ”Man måste ställa 
upp för sitt gamla förbund”, förkla-
rade han för Civils reporter.

Han ledde sedan stämman tillsam-
mans med Gunnel Cassel-Söderbäck  
och Bo Frändén. Förutom fl era 
beslut valdes även en ny styrelse, 
med fl era nya namn. Sven Lindgren 
omvaldes enhälligt till förbundsord-
förande.
På söndagen höll Babek Toloe ett 
bejublat föredrag på temat ”Från 
utanförskap till innanförskap”. 
Text och foto: Anders J Andersson

Resultatinriktad första förbundsstämma
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STÄMMANS BESLUT I SAMMANDRAG

Motionen om bättre dialog besvara-
des enligt förbundsstyrelsens revide-
rade förslag.
Motionerna om Civilförsvars-
förbundets namn resulterade i att 
namnet Civilförsvarsförbundet ska 
användas på alla nivåer, såväl på natio-
nell, distrikt som lokal nivå (Civilför-
svarsförbundet med tillägg av Sverige, 
län/region eller ort/orter).
Motionen om miljöpolicy: Ett för-
slag på en mer heltäckande miljöpolicy 
ska redovisas till stämman 2013.
Motionen om ersättning och 
utbildningsmaterial resulterade i 
att en arbetsgrupp tillsammans med 
utbildningsenheten ska sättas samman. 
Den ska ta fram förslag på utbild-
ningsmaterial till självskyddskurserna 
för avtalsperioden som startar 2012.
Motionen om hjärtstartare resul-
terade i att förslagsvis ytterligare 20 
övningshjärtstartare ska köpas in för 
marknadsstödet samt att vid nästa 
upphandling ska eventuell ny leverantör 
subventionera nya övningshjärtstartare.

Motionen om SMS-betalning 
resulterade i att föreningen som får 
medlemmen fortsatt står för avgiften.
Motionen om lokala medlemsre-
gister resulterade i att lokalföreningen 
bättre ska framgå av aviseringen och 
att eventuella fel i Max snarast ska 
åtgärdas.
Propositionen om värdegrund 
antogs, publiceras i annat nummer.
Propositionen om policy vid rekry-
tering av medlemmar och med-
lemmar med uppdrag antogs.
Propositionen om förbundets ung-
domsverksamhet antogs.
Proposition om lägsta rekom-
menderade medlemsavgift på 100 
kronor antogs varav 20 kronor till 
distriktet.
Propositionen om Max: Antogs, 
personnummer blir obligatoriskt.
Propositionen Vision för 2015 och 
inriktningsplan 2012-2013 antogs.
Mer utförlig information om för-
bundsstämmans beslut fi nns på www.
civil.se under ”För medlemmar” och 
”Förbundsstämma.” 

Text och foto: Anders J Andersson

FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

REVISORER
Anna Landerholm Granberg, aukto-
riserad revisor KPMG, ordinarie (omval)
Nils Folke Ericsson, Gotlands Tofta, 
förtroendevald förbundsrevisor (nyval, 
tidigare ersättare)
Knut Heilborn, auktoriserad revisor 
KPMG, ersättare (nyval)
Bo Frändén, Uppsala, projektledare, 
ersättare förtroendevald förbundsrevisor 
(nyval, tidigare ledamot förbundsstyrel-
sen)

VALBEREDNING
David Wibeck, Jönköping, ordförande 
(omval)
Inger Johnsson, Ucklum (omval)
Berit Drugge, Överkalix (omval)
Laura Hoffmann, Nordmarkshyttan 
(nyval, även ledamot i nationella ung-
domsrådet)
Julius Kramer, Saltsjö-Boo (nyval, 
även ledamot i nationella ungdomsrådet)

FÖRTJÄNSTMEDALJ GULD
Ulla Tällström, Bertil Löfgren samt 
Åke Weinegren

FÖRTJÄNSTMEDALJ SILVER
Jan-Erik Uhrberg, Per-Olof Olofsson, 
Kenneth Ekberg, Börje Persson, 
Arne Knutsson, Per-Erik Mattsson, 
Kent-Ove Strömstedt, Bo Frändén, 
Agneta Lipkin, Herbert Lindgren. Ej 
närvarande, utdelas av distrikten: Ulla 
Pettersson, Bo Ridderström.

Medaljörer från vänster (listan på samtliga medaljörer fi nns 
längre ned på sidan, där fi nns även de som inte var med vid den 
stora utdelningen på lördagen. Exempelvis tackades tidigare 
styrelsemedlemmar av på söndagen): Jan-Erik Uhrberg, Kent-Ove 
Strömtedt, Börje Persson, Per-Olof Olofsson, Herbert Lindgren, 
Per-Erik Mattsson, Arne Knutsson, Kenneth Ekberg, Åke Wei-
negren, Bertil Löfgren, fl ankerade av Sven Lindgren.

Civilförsvarsförbundets nationella ungdomsråd fram till stämman 
2013: Julius Kramer (omval), Timothy Jarl-Håkansson, ordförande 
(omval, tidigare ledamot), Jacqueline Nelms, Storfors (nyval), 
Emma Hansson (nyval), Marco Stam, Dala-Järna (nyval), Herman 
Björksved, vice ordförande, Visby (omval, tidigare ordförande), 
Laura Hoff mann, Nordmarkshyttan (omval) samt Carolin Daniels-
son, Filipstad (nyval).

Civilförsvarsförbundets avgående styrelse 
träff as en sista gång. Synpunkterna från 
påverkanstorgen tas i beaktande.

Vid middagen på lördagskvällen bjöds det 
på underhållning av The Entergentlemens. 
På repertoaren stod bland annat Elvis.
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Nytt i butikenNytt i butiken
Pussel med Hitta Vilse
Under många års tid har Hitta Vilse funnits som 
plansch. Men nu är det dags för Vilse att bli en utma-
ning för många barn på ett nytt sätt. 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. Beställ via buti-
ken på www.civil.se (artikelnummer 7111).
Har du inte tillgång till internet går det även att 
beställa via 08-449 88 00. För telefonbeställningar 
tillkommer telefonavgift om 30 kronor per beställning.

butiken.butiken. www.civil.se

Finns i butiken på www.civil.se

Perfekt julklapp

Perfekt julklapp


