
 
AKTIVITETSPLAN FÖR KRISBEREDSKAPSVECKAN 2021 
I KRONOBERGS LÄN 
 
ALVESTA KOMMUN 
Aktivitet: 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps informationsmaterial delas i sociala medier under 
veckan.  

Kontaktperson:  
Per Gustafson 
per.gustafson@alvesta.se 
0472-15566 
 
 
LESSEBO KOMMUN 
 
Aktivitet:  
Dag: Hela vecka 39 
Plats: Biblioteket, Lessebo 
Utställning med information om den enskildes beredskap 
Demokrati: ”Totalförsvaret i demokratins tjänst” 
 
Aktivitet:  
Dag: Hela vecka 39 
Plats: Sociala medier och hemsida 
Information om den enskildes beredskap 
 
Aktivitet:  
Dag: Tisdag 
Datum: 29 september Kl. 18.00  
Plats: Kulturhuset 
Tjejgrupp om den enskildes beredskap Civilförsvarsförbundet 
 
Aktivitet:  
Dag: Tisdag 
Datum: 30 september Kl. 18.00  
Plats: Kulturhuset 
Killgrupp om den enskildes beredskap Civilförsvarsförbundet 
 
Aktivitet:  
Dag: Lördag 
Datum: 2 oktober Kl. 10.00 – 14.00  
Plats: Brandstationen Lessebo 
Öppet hus med fölJande organisationer: 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
Lessebo kommun  
Demokrati: ”Totalförsvaret i demokratins tjänst” 
Civilförsvarsförbundet 
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FRG 
Hemvärnet 
Bilkåren 
FRO 
Blå Stjärnan 
Inbjudan har gått till fler FFO 
 
 
Kontaktperson:  
Patrik Itzel Beredskaps- och säkerhetssamordnare 
Tel: 0478-12506 
Epost: patrik.itzel@lessebo.se 
 

 
LJUNGBY KOMMUN 
  
Aktivitet:  
Berättarkväll; kalla krigets hemligheter i Ljungby  

Datum: torsdagen den 30 september, kl. 18.30-20.00  
Plats: Grand Ljungby  
 
En berättarkväll som tar oss tillbaka till ett Ljungby mitt i kalla kriget där krisberedskapen var 
hög. Historien börjar med en ensam pilotstol från andra världskriget, därefter hamnar vi på en 
tågräls, vars funktion ifrågasattes starkt av Ljungbyborna. Vi får också höra berättelsen om 
Gloson som en natt besökte en vakande värnpliktig och om Janka Frommers, ett gripande 
människoöde.  
 
Eventet knyter an till vår samtid med den höjda beredskap som vi ämnar skapa.  

Berättar gör historiker Krister Ljungberg och Sagobygdens berättare Ellen Sjömålen.  

På plats i pausen finns Bilkåren, FAK Kronoberg, Lottakåren, FRO Kronoberg och Ljungby 
kommun för att tala med om dagens krisberedskap. Även Sagobygdens berättarantikvarie Lina 
Midholm och Anna-Lena Ljungberg från arkivhuset i Ljungby finns på plats för att ta emot 
berättelser från kalla kriget Ljungby, antingen muntligt eller skriftligt. 

Målgrupp: Alla kommunens invånare.  
 
Information: Kommunens sociala medier och på visit Ljungby (Ljungby kommun).  
 
 
Aktivitet:  
Bokutställning om krisberedskap på Ljungby bibliotek  

Datum: Från den 22 september till 1 oktober. 
Plats: Ljungby bibliotek  
 
Ljungby bibliotek skyltar med ett samlat utbud av böcker som tacklar allt från prepping av prylar 
och mat, historisk och nutida krisberedskap och desinformation. Det kommer finnas 

https://www.ljungby.se/sv/uppleva-och-gora/visit-ljungby/upplevelser/puffsida-evenemang/


programblad om krisberedskapsveckan, broschyren Om krisen eller kriget kommer och en krislåda 
man kan titta i.  

Målgrupp: Alla kommunens invånare.  
 
 
Aktivitet:  
Virtuellt öppet hus med räddningstjänsten Ljungby och frivilliga organisationer   

Datum: publiceras v. 39 (permanent hemsida)  
Plats: Kommunens hemsida  
 
För att öka intresse för förebyggande verksamt samt möjliggöra tillfälle att kommunicera kring 
individuell krisberedskap, öka intresse kring frivillighet samt kommunicera kring 
översvämningsrisk skapar kommunen ett virtuellt ”öppet hus” på räddningstjänsten, kommunen 
och frivilliga organisationer. Flera kortfilmer kommer läggas upp på kommunens webbsida samt 
på kommunens och räddningstjänstens sociala medier.  

Besökarna kommer bland annat kunna få svar på: Hur ser det egentligen ut på räddningstjänsten i 
Ljungby? Vad gör de frivilliga organisationerna som på olika sätt arbetar med krisberedskap? Hur 
skall man som markägare tänka och agera med tanke på översvämningsrisk? Och vad skall man 
tänka på när det gäller brandrisk i sitt hem? 
 

Aktivitet:  
Föreläsning om krisberedskap med MSBs utbildningsmaterial "Rädd eller bredd" på 
Sunnerbogymnasiet   

Datum: Måndag, tisdag, torsdag och fredag vecka 39. 
Plats: Sunnerbogymnasiet  
 
Jenny Åkeson kommer föreläsa för två gymnasieklasser på Sunnerbogymnasiet med MSBs 
utbildningsmaterial Rädd eller bredd? Vilket är en uppföljning till broschyren Om krisen eller kriget 
kommer. 
 
Målgrupp: Unga vuxna   
 
Kontaktperson:  
Jenny Åkeson, beredskapssamordnare  
Tel: 073 3739118 
Epost: jenny.akesson@ljungby.se 

 

MARKARYDS KOMMUN 

Aktivitet:  
Information på kommunens Webbplats 

Dag: Hela veckan  
Plats: online 
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Målgrupp: vuxna 

Informationsmaterial förberett av MSB samt text om Krisberedskapsveckan.  

 

Aktivitet:  
Information i sociala medier 

Dag: Hela veckan  
Plats: online 

Informationsmaterial förberett av MSB samt text om Krisberedskapsveckan, dela inlägg från 
MSB.  

Målgrupp: Unga och vuxna 

 

Aktivitet:  
Fysiskt informationsutskick 

Dag: Torsdagen vecka 39  

Informationsmaterial i tryckt form som går ut till alla hushåll. Information om 
Krisberedskapsveckan genom text och bild samt information om civilförsvarsförbundet som 
håller på att återskapas i Markaryds kommun  

Målgrupp: Vuxna och äldre. 

 

Aktivitet:  
Digitala anslagstavlor 

Dag: Hela veckan  
Plats: Matbutiker, kommunhus, bibliotek, gymnasieskolan KCM, servicekontor i norra 
kommundelen 

Informationsmaterial förberett av MSB samt film/bildspel som kommer att rulla hela veckan på 
digitala anslagstavlor på olika platser i kommunen  

Målgrupp: Unga, vuxna, äldre. 

 

 

TINGSRYDS KOMMUN 

Aktivitet: 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps informationsmaterial delas i sociala medier under 
veckan.  

Kontaktperson: 



Jens Carlzon 
Jens.carlzon@Tingsryd.se 
0477-441 15. 
 

 

UPPVIDINGE KOMMUN 

Aktivitet:  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps informationsmaterial delas i digitala kanaler 
under veckan. 
 
 
Kontaktperson:  
Charlott Åberg, beredskapssamordnare 
0474-470 64 
charlott.aberg@uppvidinge.se 

 

 

ÄLMHULTS KOMMUN 

 
Aktivitet: 
Totalförsvaret – i demokratins tjänst 
Dag: Lördagen 2 oktober 2021 Kl.10:00 – 14:00  
Plats: Smålands militärhistoriska centrum Delary 
Museumet är öppet med sina utställningar, Hemvärnet medverkar, förevisar och informerar om 
sin verksamhet, Älmhults kommun informerar om civilt försvar och krisberedskap. (Programmet 
inte spikat till 100%) 

 
Aktivitet: 
Kampanjer i våra digitala kanaler 
Dag: Under veckan  
Plats: Våra digitala kanaler 
Under veckan kommer vi att pusha för informationsfilmer från Din Säkerhet och MSB. 
 
 
Kontaktperson:  
Håkan Helgesson 
Tel: 070-260 40 33 
Epost: hakan.helgesson@almhult.se 
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VÄXJÖ KOMMUN 

Aktivitet: 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps informationsmaterial delas i sociala medier under 
veckan.  

 

Aktivitet: 

Information från Civilförsvarsförbundet kommer under veckan att finnas på samtliga 
kommunens bibliotek. 

 

Kontaktperson:  
Bo Tenland 
0470-410 63 
bo.tenland@vaxjo.se 
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