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Media

H.M. Konungen besök i Ljusdals kommun
den 5 juni 2019
Media hälsas välkomna att bevaka besöket. Det kommer att beredas särskilt
avgränsade platser för fototillfällen. Fotomöjligheter är angivna under de
aktuella tillfällena. OBS! Av säkerhetsskäl och på grund av det rådande
tillträdesförbudet kan media tyvärr inte följa med på rundturen i
brandområdet.

För att bevaka besöket som journalist eller fotograf måste du ackreditera dig
senast den 4 juni klockan 15.00 via mail till erika.axmark@lansstyrelsen.se.
Ange namn, redaktion, titel och kontaktuppgifter.
Ackrediteringsbrickor kan hämtas på Rovdjurscentrum i Järvsö den 5 juni, från
kl.9.30- 10.30. Om du inte kan hämta ackrediteringen vid det tillfället, kontakta
någon av oss kommunikatörer (se mer information). Giltig legitimation ska kunna
uppvisas.
Program och fototillfällen
10.55

H.M. Konungen anländer till Järvsö centralstation, Stationsgatan 2
och välkomnas av Landshövding Per Bill.
Fototillfälle. Samling kl. 10.40.

11.10

Rovdjurscentrum, Järvsö - Föreläsning och seminarium
om brandbekämpningen (se talare sid 2)
Fototillfälle, Media har även möjlighet att delta under
föreläsningarna, i mån av plats. Samling utanför entrén kl. 10.55.

12.30

Lunch

14.15

Rundtur i brandområdet.
OBS! Av säkerhetsskäl och på grund av det rådande
tillträdesförbudet kan media tyvärr inte följa med på rundturen i
brandområdet.

15.45 -16.30

Summering och avslut på värdshuset Pilgrimen, Härjedalsvägen,
Kårböle. Kårböles byalag är på plats och tackar H.M.K. för besöket.
Fototillfälle. Samling kl. 15.30
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Talare på föreläsning - Rovdjurscentrum, Järvsö
Landshövding Per Bill hälsar välkommen och ger en genomgång av
brandförloppet 2018 samt rapporterar om pågående efterarbete.
Kommunchef Nicklas Bremefors, Ljusdals kommun berättar om första
veckans utmaningar och det kommunala perspektivet på insatsen.
Operativ chef Britta Ramberg, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap berättar om MSB:s roll och det nationella perspektivet på
brandbekämpningen. Utvärdering från ett nationellt
perspektiv.
Räddningsledare Robert Strid, Gästrike räddningstjänst berättar
om övertagandet av räddningstjänsten och utmaningar de medförde
i hans roll som räddningsledare. Hur samordnar man och styr en så
stor insats?
Chef för samordningskansliet Joel Isensköld, Länsstyrelsen Gävleborg
Genomgång av efterarbetet och hur mycket som återstår i det. Vilka
utmaningar som efterarbetet inneburit och lärdomar till nästa stora kris.
Analytiker Viktoria Asp, Försvarshögskolan avslutar föreläsningen med
att presentera vad försvarshögskolans utvärdering kommit fram till.
Vilka var framgångsfaktorer och hur ska vi bli bättre till nästa gång?

För mer information:
Katarina Borg, Kommunikatör
Katarina.borg@lansstyrelsen.se
010-225 13 52
Erika Axmark, kommunikatör
010-225 12 31
erika.axmark@lansstyrelsen.se
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