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…när det händer?

Långt elavbrott · Oväder · Ingen telefon
Ingen värme · Inget vatten

Går inte att laga mat…

Är du beredd…



Hej.
Jag heter Thomas Andersson och är ansvarig för Ystads 
kommuns krisledning och krishantering.
 Med den här foldern vill vi informera om vad samhället 
gör för att hjälpa dig när du drabbas av en kris eller kata-
strof. Vi vill också dela med oss av råd och tips för hur du 
kan förbereda dig och dina närmaste, så att ni kan klara av 
en kris bättre.
 Här finner du bl.a. viktiga telefonnummer och checklistor, 
så spara häftet på en lättåtkomlig plats som du kommer ihåg 
– en dag kan den avgöra framtiden för just dig.
 Har du frågor, förslag eller tips?
Då är du välkommen att höra av dig till mig:

GLÖM INTE:
Du har ett ansvar för dig själv och din säkerhet.
Den utrustning du skaffar, lär dig den, och se till så 
att den fungerar. Förbered dig och dina närmaste, 
det är den bästa försäkringen när någonting händer.

Thomas Andersson
Ystads kommun
271 80 Ystad 
Telefon: 0411-57 70 07
E-post:  
thomas.andersson@ystad.se
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INNaN NÅGoT HÄNdEr

Se över din bostad

Olyckor är ju inte bara bränder och stormar. 
Där finns risken att falla, klämma sig, skära sig 
och mycket mer. 

Försök att hitta olycksriskerna och ta bort 
dem om det går.

När det gäller större olyckor, naturkatastrofer 
eller bara ett vanligt strömavbrott finns det 
mycket du kan göra för att förbereda dig. 

Läs igenom listorna på följande sidor och 
fundera över om det är något du behöver 
köpa hem. 

Fundera också på hur du ska göra när något 
inträffar. Gör en enkel plan, bestäm dig för 
var du ska förvara det du behöver.

Det kan också vara livsviktigt att veta hur du 
ska få information, när de normala kanalerna 
inte fungerar.
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  Brandvarnare

  Eldsläckare 6 kg pulver i hemmet, 3 kg pulver i bilen.

  Brandfilt, eller något annat att täcka över 
 en mindre brandhärd med.

  Kunskap och sinnesnärvaro.

  Tillgång till telefon.

NÄr dET brINNEr
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 Lämna aldrig levande ljus, laga trasiga elsladdar, 
 kassera eller reparera trasig elapparatur. 

 Håll tändstickor borta från de mindre barnen. 

 Stäng av TVn med knappen och inte bara 
 med fjärrkontrollen. 

 Lämna inte tvättmaskin och torktumlare igång 
 när du lämnar ditt hem.

 Brinner olja på spisen, lägg på locket. Brinner tyg, trä eller
  papper, försök släcka om elden är liten och du tror att du 
 kan, men riskera inte liv och lem. Är du osäker, utrym 
 och ring 112.



NÄr du sakNar vÄrME NÄr du sakNar vaTTEN

  Stearinljus eller fotogenlampa.

  Fotogenkamin eller gasolvärmare.

  Varma kläder och filtar.

  Sovsäck eller sovtäcken.

  Termos.

 Använd bara ett rum, helst i söderläge. 
 Stäng till mot övriga huset och lägg mattor på golvet. 

 Täck för fönstren när solen inte värmer. Stäng till mot 
 övriga delar av bostaden och vädra ordentligt, men kort.

 Försök ta reda på hur länge värmen ska vara borta. 
 Bor du i hyreshus, kontakta din värd. 

 Har du fjärrvärme, lyssna på radio eller 
 kontakta din fjärrvärmeleverantör.

Tänk på koldioxidfaran. En stearinljuslåga är ett bra 
mått på om det finns syre. Minskar lågan eller börjar 
flämta måste du genast få in friskluft!

  Vattendunk med skruvlock.

  Vattenreningstabletter.

 Om vattenförsörjningen försvinner kör kommunen 
 ut vatten med tankbilar till speciella hämtställen.

 Om du hämtar vatten på annat ställe, i sjö eller 
 vattendrag, tänk på att koka det i minst 5 minuter. 
 Eller använd vattenreningstabletter från apoteket. 

 Spara på det vatten du har. Använd engångsservis 
 och engångsbestick.

 Tänk på hygienen.

8 9



NÄr du sakNar EL

  Batteriradio med batterier.

  Ficklampa med batterier, gärna samma som radion.

  Stearinljus.

  Tändstickor.

  Stormkök med bränsle.

  Varma kläder och filtar.

 När strömmen går slutar det mesta att fungera – värme, 
 vatten, telefon, information och mathållning är det som 
 påverkas mest. Fundera i förväg på hur du ska göra. 

 Maten förstörs fort när strömmen går. 
 Var noga med vad du äter, så att du inte blir sjuk.
 Frys inte tinad mat igen.

 Försök ta reda på hur länge strömmen ska vara borta, 
 lyssna på din batteriradio i första hand. 
 Ring bara de allra viktigaste samtalen. samhället behöver 
 alla förbindelser.
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INGEN TELEfoN/INTErNET

 Går strömmen slutar din hemtelefon att fungera efter 
 4-6 timmar om strömavbrottet påverkar din telestation. 
 Det gäller sannolikt även din Internetuppkoppling.

 Mobiltelenätet fungerar något längre tid, 
 cirka 6-8 timmar.

 Lyssna på din batteriradio, på Radio Malmöhus 
 103,0 MHz eller Radio Active 103,9 MHz.

 Om du, eller någon av dina anhöriga har ett trygghets-
 larm, försök meddela kommunens socialförvaltning.

NÄr dET bLIr ovÄdEr

  Allt vi har tagit upp på föregående sidor, samt; 

  Mat för ett antal dagar

  Lugn och tålamod.

 Se över din bostad, försök lösa problem innan 
 ovädret kommer. 

 Såga ner träd som står för nära, är för gamla eller sjuka. 

 Ställ in saker som står ute, som kan blåsa omkring och 
 orsaka skador.

 Försök hålla dig inomhus när ovädret härjar.

 Tänk också på, att oväder är den vanligaste orsaken 
 till att el, vatten och telefon slutar fungera. 

 Förbered dig i tid.
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vId sTÖrrE oLyckor

  Allt vi har tagit upp på föregående sidor, samt; 

  Mat för ett antal dagar

  Lugn och tålamod. Räddningstjänsten och samhället 
 gör allt de kan för att återställa säkerheten.

 Hör du varningssirenen; VMA, lång signal, kort uppehåll,  
 lång signal, håll dig inomhus, stäng dörrar, fönster och 
 ventiler och lyssna på din radio. 

 Oavsett olyckans art, ta dig aldrig till olycksplatsen 
 för att se vad som har hänt, eller för att hjälpa till. 

 Undvik att ringa Räddningstjänsten om du inte behöver 
 akut hjälp. Resurserna behövs för de direkt drabbade.
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 Om läget kräver kommer kommunen att upprätta 
 trygghetspunkter på Svarteskolan, Klostergården i 
 Ystad och medborgarhuset i Glemmingebro.

 Här kan du vid behov få hjälp med värme, mat, 
 kontakter och information. Här kommer också utbildad 
 personal från kommunen, samt personal från frivillig-
 organisationerna att ta emot.

 Kommunen meddelar via radio, TV, tidningar eller 
 på annat sätt när trygghetspunkterna kommer 
 att användas.
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Medborgarhuset i Glemmingebro 
0411-57 80 17, 0411-57 80 18

klostergården, ystad 0411-57 80 15, 0411-57 80 16 svarteskolan 0411-57 80 13, 0411-57 80 14
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cHEckLIsTa…

…fÖrE krIsEN

 Förvänta dig att det oväntade händer. Genom att vara 
medveten om att du kan hamna i en nödsituation så ökar 
du också din förmåga att hantera den.

 Håll dig informerad. Se till så att du har både batterier 
och en batteridriven radio hemma. Det är lämpligt att du 
skaffar en nu, vid ett strömavbrott så ska alla ha på en 
gång.

 Läs in hur Ystads kommuns krishantering kommer att 
fungera. Var finns Trygghetspunkterna? Var är alla 
aktuella telefonnummer? Var finns dina egna saker som 
du kan behöva?

 Gör en egen plan över hur just du och din familj ska 
kunna klara av olika situationer.

 Se till så att du har bra saker hemma och utrustning som 
du vet att du kan hantera. Det finns en ”bra att ha” lista i 
det här häftet.

 Håller du dig i bra fysisk och mental form så ökar dina 
chanser att klara en kris.
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– krIsbErEdskap

Vår krisberedskap bygger på att alla tar ansvar för sin del, 
för sig själv och sin familj, samt att vi samarbetar med 
varandra.

Förbered dig mentalt för att något kommer att hända, någon 
gång under ditt liv, men måla inte upp ett skräckscenario. 
Vårt samhälle har goda resurser, liksom du kan ha om du är 
beredd.

 Lyssna på radion. Din lokala radiokanal – Radio Active 
 103,0 MHz eller P4 Malmöhus 103,0 MHz – är den bästa. 

 Förbered dig så du hittar kanalen och se till att du 
 har friska batterier.

 Ta det lugnt. Stanna hemma och fortsätt leva som 
 vanligt, så gott det går.

 Ring 112, men endast om du är i behov av akut hjälp.

 Ring INTE Räddningstjänsten eller kommunen om du inte 
 behöver hjälp omedelbart. Deras resurser behövs till dem 
 som är direkt drabbade.

 Kontakta grannarna och hjälp varandra, hjälp äldre 
 och handikappade.

 Förklara för barnen, men lugnt så att du inte 
 skrämmer dem. Låt dem vara med och hjälpa till.

GÖr rÄTT sakErcHEckLIsTa…

…uNdEr krIsEN

 Är det en nödsituation – finns det akut risk för att liv, 
hälsa, egendom eller miljö allvarligt hotas – ring då 112 och 
beskriv vad som hänt och var hjälpen behövs.

 Håll dig informerad. Lyssna på Radio Malmöhus (103,0) 
och Radio Active (103.9). Om du har tillgång till Internet 
uppdatera dig då via www.ystad.se

 Försök att inte ringa utom i nödfall. Alla tillgängliga linjer 
blir fort överbelastade. Gäller det livet så ska du naturligtvis 
ringa 112.

 Om det blir strömavbrott så tänk på:
 · Var sparsam med vattnet.
 · Klä dig varmt och använd bara ett rum i din bostad.
 · Lägg extra mattor på golvet.
 · Se till så att du kan ordna mat med hjälp av spritkök.
 · Ha batterier till radio, ficklampor, stearinljus, tändstickor 
      mm hemma i god tid.

 Ta kontakt med grannar och anhöriga, se till så att ni kan 
hjälpa varandra och gör vad ni kan själva. Blir ni utsatta – ha 
tålamod, ni får hjälp men alla kan inte få det på samma gång.

 Kom ihåg att ledningar alltid kan vara strömförande.  Se till 
så du aldrig lämnar barnen utan tillsyn, allt är annorlunda.

 Försök att behålla lugnet. Tänk igenom er situation och 
planera vad du kan göra. Om du tänker dig för, har du större 
chans att behålla lugnet och allt kommer att gå bra.

 Har du speciella kunskaper eller annat som kan hjälpa andra, 
ta kontakt med kommunen så kan det komma till nytta.
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MINNEsLIsTa…

Sverige kan vara kallt även på sommaren. Därför kan  
det vara bra att använda samma minneslista året om.

Mat för en vecka – konserver, torrvaror, 
 frystorkade portioner

Vattendunk

Vattenreningstabletter från apoteket

Dryck

Termos

Campingkök med bränsle

Fotogen- eller spritlampa, gärna med samma bränsle 
 som campingköket

Stearinljus

Tändstickor och tändare

Fotogen- eller gasolvärmare med bränsle

Ved, om du har eldstad

Batteriradio med batterier

Ficklampa med batterier, gärna samma som till radion

Första förband

Engångsservis

Sopförvaring

Varma kläder

Sovsäckar eller extra filtar

…vad Är bra aTT Ha HEMMa I ett krisläge är det viktigt att du får rätt information och
den hjälp som du behöver. Lika viktigt är det att du undviker
att kontakta myndigheter eller organisationer när du inte
behöver. Deras resurser ska främst gå till dem som är direkt
drabbade.

behöver du kontakta någon:

SOS Alarm, akuta samtal  ...............................................................................................112,
Räddningstjänsten, styrkechef  .....................................................0411-57 79 00,
Kommunens växel, vardagar 08.00-16.30  ...........................0411-57 70 00
POSOM .............................................................................................................0411-57 73 70
Trygghetspunkt Svarte  ...............................0411-57 80 13, 0411-57 80 14
Trygghetspunkt Klostergården  ............0411-57 80 15, 0411-57 80 16
Trygghetspunkt Glemmingebro  ..........0411-57 80 17, 0411-57 80 18
Information Ystads kommun  ...........................................................0411-57 80 08
                 ”                          ...........................................................0411-57 80 06
                 ”                          ...........................................................0411-57 80 05
                 ”                          ...........................................................0411-57 80 04
Ambulans, även flygambulans och helikopter  ....................040-676 93 00
Giftinformation  .................................................................................................08-33 12 31
Ystads Lasarett  ...............................................................................................0411-750 00 
Polis Ystad  ..........................................................................................................0411-675 00 
Sjöräddning  ..................................................................................................... 031-64 80 20
Smittskyddsinstitutet  ................................................................................ 08-457 23 00
Vägverket  ...........................................................................................................0243-750 00

Övriga telefonnummer se gröna sidorna i telefonkatalogen eller  
via Internet www.ystad.se, www.gulasidorna.se

vIkTIGa TELEfoNNuMMEr…
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Ystads kommun · 271 80 Ystad 
Tel: 0411-57 70 00 · Fax: 0411-729 68 

E-post: kommunen@ystad.se · www.ystad.se


