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AKTIVITETSPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN –
KRISBEREDSKAPSVECKAN 2019
ALVESTA KOMMUN
Aktiviteter:
Torsdag 9 maj, kl. 18.00-21.00, Kaféet på bottenvåningen i Kommunhuset i Alvesta
Om krisen kommer – hur förberedd är du?
Föreläsning om krisberedskap med Försvarsutbildarna
Kontaktperson:
Jonas Tenje, kommunikationssamordnare
Tel. 0472-151 92, jonas.tenje@alvesta.se

LESSEBO KOMMUN
Aktiviteter:
26-27 april, Lessebo vårdagar
Verksamhet
CFF

Krisberedskap, visa krislåda, rekrytering FRG i eget tält, Hitta Vilse stig etc.
Visa husapotek

FRO

Rekrytering även till FRG, visa radioapparater, sambandsprov, klämma &
känna

Försvarsutbildarna Krisberedskap, visa krislåda, rekrytering
Bilkåren

Rekrytering, även till FRG, eget tält, terrängfordon civilt

Blå Stjärnan

Rekrytering, visa smådjur tillsammans med Smådjursföreningen
Krisberedskap för djurägare (husdjur)

RÖK

Visa Brandbil, Visa brandsläckning, rekrytering

Hemvärnet

Rekrytering

Ambulans

Visa ambulans

Apotek

I skyltfönster visa husapotek och informera om KBV. Marknadsföra gratis
kurs i HLR

Affischering

I butiker och anslagstavlor
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Skolan torsdagen 7 maj
En halvdag för högstadiet kring krisberedskap.
Vi har 7 stycken spel från Civilförsvarsförbundet och 10 spel från Lottakåren.
Rolf från Civilförsvarsförbundet finns på plats och Beredskaps- och säkerhetssamordnare.
Även krislåda och pröva på aktiviteter
Föreläsning 23 maj, Krickan, öppen för allmänheten
Civilförsvarsförbundet och Försvarsutbildarna föreläser på Biblioteket i Lessebo
Biblioteket
I samband med kristema på skolan visa Zombiefilmer
Kommunikation
Via hemsida och Facebook. Anslagstavlor och i butiker.
Kontaktpersoner:
Patrik Itzel, beredskaps- och säkerhetssamordnare
0478-125 06, 076-793 25 06, patrik.itzel@lessebo.se
Bodil Askencrantz, destinationsutvecklare
0478-125 37, bodil.askencrantz@lessebo.se

LJUNGBY KOMMUN
Aktiviteter:
Tisdag 7 maj kl. 18-20.30, Strålforssalen, Garvaren, Ljungby
Förberedd om krisen kommer - en föreläsning om samhället, prepping och överlevnad?
En föreläsning med överlevnadsinstruktör Torbjörn Selin från All in nature.
För mer information: https://www.facebook.com/events/405997140184430/
Torsdag 9 maj kl. 16-20 samt fredag 10 maj kl. 16-20 på ICA Maxi, Ljungby
Information om hemberedskap - vad som är bra att ha hemma för att du ska klara dig om
samhället inte fungerar som vi är vana vid. Passa på att kika i en krislåda!
På plats finns representanter från Ljungby kommun och Lottakåren.
Lördag 11 maj kl. 14-17 samt söndag 12 maj kl. 14-17, Plats Skyttepaviljongen Änganäs,
Vislandavägen
Civilförsvarsföreningen i Ljungby informerar om hur du kan förbereda dig inför en kris och visar
upp en krislåda. Tipsrunda och information om Hitta Vilse. Fika.
Utöver detta kommer Torbjörn Selin även ha en föreläsning för årskurs 9 på Astradskolan på
eftermiddagen tisdagen den 7 maj.
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Kontaktperson:
Carina Karlund, säkerhetssamordnare
Tel. 0372-78 92 11, carina.karlund@ljungby.se

MARKARYDS KOMMUN
Aktiviteter:
Vi ställer ut och frontar en krislåda på Kulturhuset i Markaryd, där kommer även broschyrer bl. a
”Om krisen eller kriget kommer” att finnas.
Filmer i sociala medier för åldersgruppen 13-19 år.
Filmer visas på kunskapscentrum/gymnasiet.
Kontaktpersoner:
Bengt-Ove Ohlsson, säkerhets- och beredskapssamordnare
Telefon: 0433 – 721 26
Daniel Frank, kommunikatör
Telefon: 0433 – 721 07

REGION KRONOBERG
Tisdag 7 maj, kl. 14 och kl. 15 för medarbetare och kl. 16 allmänhet, Poseidon CLV, Växjö
”Information om krisledningsarbetet i Region Kronoberg”
Ingen anmälan krävs.
Onsdag 8 maj, kl. 14 och kl. 15 för medarbetare och kl. 16 allmänhet, Galaxen LL,
Ljungby
”Information om krisledningsarbetet i Region Kronoberg”
Ingen anmälan krävs.
Kontaktperson:
Marie-Louise Severin, säkerhetsstrateg, Säkerhetsenheten
Telefon: 076-72 07 951
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TINGSRYDS KOMMUN
Aktiviteter:
Material på hemsidan och sociala medier.
Kontaktperson:
Gunilla Hellgren, kommunikatör
Tel. 0477-441 59

UPPVIDINGE KOMMUN
Aktiviteter:
6 maj, kl. 18.00-19.30, Våraskruv naturreservat
Allemansrätten – Samtal om säkerhet i naturen och en rundvandring i naturreservatet Våraskruv.
Annika Bladh, Samordnare Friluftsliv Miljövårdsenheten, Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Kläder efter väder och miljövänlig fruktfika.
7 maj, kl. 18.00-21.00, Åseda bibliotek
För din säkerhet! Försvarsutbildarna
Vad kan du göra för att klara dig och dina nära vid en kris i samhället? Vad kan du ha i din
krislåda? Hur hittar du bekräftad information vid en kris? Hur mycket vatten behövs hemma om
det inte finns vatten i kranen? Hur kan du redan idag förbereda dig?
”För din säkerhet!” riktar sig till vuxna och ungdomar från 16 år. Försvarsutbildarna är en
rikstäckande frivilligorganisation som arbetar för att stärka enskildas och samhällets
krishanteringsförmåga. Utbildningen ”För din säkerhet” är granskad och godkänd av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Biblioteket visar sitt krisbibliotek –
överlevnadshandböcker och mycket mer. Kvällsfika.
15 maj, kl. 18.30-20.00, Degeln, Älghultskolan
Anfallet mot Sverige 1983 – Beredskapsförberedselser i Uppvidinge kommun under kalla kriget.
1:e antikvarie Samuel Palmblad vid Kulturparken Småland, ansvarig för museets byggnadsvårdsenhet.
Vad hade hänt i länet och kommunen om Sverige dragits in i en konflikt? Vilka resurser fanns att
tillgå och hur skulle dessa användas? Föredraget bygger på ett scenario där kriget bröt ut år 1983.
Från kl. 18.00 i entrén: Röda Korset informerar om krisberedskap och visar en smart krislåda. I
krissituationer, när samhällets resurser inte räcker till och behöver förstärkas, har Röda Korset
möjlighet att stötta på olika vis.
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16 maj, kl. 18.00-19.30, Borgen, Lenhovda
”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå”, Jack Werner
Människan blev inte sämre på källkritik över en natt 2016, så varför känns det så?
Frilansjournalisten Jack Werner berättar om källkritik, varför vi hela tiden har fel och vad
vandringssägner på sociala medier kan berätta.
Jack Werner är frilansjournalist. 2014 lanserade han tillsammans med två kollegor satsningen
Viralgranskaren på tidningen Metro, som belönades med Stora journalistpriset. Han är
programledare för SR-podden Creepypodden, och våren 2018 utkom han med boken ”Ja skiter i
att det är fejk det är förjävligt ändå”.
Kommunchef Lars Engqvist inleder. Det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ, arrangerar
föreläsningen. Vem säger vad till vem och varför? Kunskap i källkritik krävs för ett öppet och
demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier.
Kontaktperson:
Charlott Åberg, beredskapssamordnare
Tel. 0474-470 64, 073-851 37 96

VÄXJÖ KOMMUN
Aktiviteter:
Måndag 6 maj 14:00-16:00, föreläsning för medarbetare på Växjö kommun
Med Torbjörn Selin, överlevnadsinstruktör i bl.a. försvaret:
”Förberedd om krisen kommer – en föreläsning om samhället, prepping och överlevnad”
Kontaktperson: Bo Tenland, 0470-410 63
Måndag 6 maj 17:30-19:30, Sigfridsalen IOGT-NTO-huset
Föreläsning med Torbjörn Selin, överlevnadsinstruktör i bl.a. försvaret:
”Förberedd om krisen kommer – en föreläsning om samhället, prepping och överlevnad”
Kontaktperson: Bo Tenland, 0470-410 63
Onsdag 8 maj 17:15-19:00, Stadsbiblioteket Växjö
Föreläsning med Eva Christensen från Försvarsutbildarna:
”För din säkerhet! -Vad kan du göra för att klara dig och din familj vid en kris i samhället?”
Kontaktperson: Bo Tenland, 0470-410 63
Torsdag 9 maj 17:00-18:30 (även 19-20:30 om stort intresse)
Stadsvandring med Samuel Palmblad, Kulturparken Småland:
”Beredskapsåtgärder i Växjö centrum – en rundvandring bland kalla krigets artefakter”
Föranmälan krävs, (anmälningslänk kommer finnas på vaxjo.se)
Kontaktperson: Bo Tenland, 0470-410 63
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Bibliotek i Växjö
Civilförsvarsförbundet kommer finnas på plats på olika bibliotek i Växjö under veckan, med bl.a.
Krislåda.
Kontaktperson: Rolf Wimhed, Civilförsvarsförbundet Växjö 0470- 166 75
Lördag mellan ca 11-14, plats ej bestämd än
Kris-tipspromenad. Utställning av KIS och olika frivilligorganisationer.
Tipspromenad där varje förening har en egen station där man informerar om sin förening
Kontaktperson: Eva Johansson, Svenska Blå stjärnan, 070-383 06 77
Interna nyheter på kommunens Insida
En nyhet varje dag mån-fre (t.ex. Vad är en krislåda? Vet du var du får information vid en kris?
Hur länge klarar du dig utan mat? osv)
Kontaktperson: Therese Ekdahl, 0470-414 97
Folder Matförrådslista
Livsmedelsverkets folder Livsmedel vid kris kommer tryckas upp och delas ut i samband med
föreläsningarna (se ovan).
Kontaktperson: Bo Tenland, 0470-410 63
Instagram
Säkerhet och beredskapsavdelningen kommer ha kommunens Instagram denna veckan där vi
lägger upp information kring våra aktiviteter och krisberedskap i allmänhet
Kontaktperson: Bo Tenland, 0470-410 63
Kontaktperson:
Se information under respektive aktivitet.

ÄLMHULTS KOMMUN
Aktiviteter:
Tisdag 7 maj, ICA Nära Liatorp
Civilförsvarsföreningen Älmhult informerar om krisberedskapslådan
Fredag 10 maj, Handelsboden Häradsbäck
Civilförsvarsföreningen Älmhult informerar om krisberedskapslådan
Under veckan kommer vi varje dag att lägga ut budskap i olika former i sociala medier.
Kontaktperson:
Håkan Helgesson, kris- och säkerhetsstrateg
Tel. 0476-550 90
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