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Checklista - är du förberedd?
o Vatten - du behöver minst tre liter per person 
och dag. Byt ut vattenförrådet då och då - hur 
länge det kan förvaras beror på hur rent det var 
från början, men kommunalt vatten kan förvaras 
svalt och mörkt i dunkar under flera månader. 
Lukta och smaka. Du kan frysa vatten i PET-
flaskor (fyll inte ända upp för då spricker flaskan).
o Mat som klarar rumstemperatur. Torrvaror 
som pasta och ris, olika typer av konserver med 
lång hållbarhet, soppor, gryn, flingor, vetemjöl, 
bönor, linser, torrmjölk. Snabblagad mat som 
konserver och potatismos på pulver kräver kort 
koktid. Bröd med lång hållbarhet som ex tortilla. 
Köp mat som du vanligtvis använder så att du 
kan äta av ”krisförrådet” och fylla på nytt allt 
eftersom. 
o Matlagning: Campingkök med bränsle 
(T-röd till spritkök) eller en grill du kan använda 
utomhus. Använd inte campingkök under 
köksfläkten - fettet i fläkten kan fatta eld. 
OBS! Grillar får inte användas inomhus på grund 
av fara för koloxid och brand.
o Värmekälla: Alternativ värmekälla, 
exempelvis gasol eller fotogenkamin om 
du inte har braskamin eller vedspis. Tänk 
på att ha god ventilation för att inte orsaka 
kolmonoxidförgiftning och använd aldrig kamin 
eller levande ljus när du sover.
o Håll dig varm: Varma kläder och filtar, 
sovsäckar. I ett kallt hus håller man lättare 
värmen genom att bygga en koja och sova många 
tillsammans.
o Ljus: Ficklampa med extra batterier, 
stearinljus, värmeljus, tändstickor, 
o Information: Vev-, solcells- eller batteridriven 
radio samt batterier eller tillgång till en bilradio. 
Ratta in Sveriges Radio P4.
o Kontakt: Telefonlista på papper med de 
viktigaste numren. 
o Ladda: Powerbank för att kunna ladda mobil.
o Kontanter: Om elen försvinner kan du inte 
använda dina kort.
o Husapotek: Förband, värktabletter, nässpray, 
termometer och hygienartiklar. 
o Medicin: Extra lager av receptbelagd 
medicin.
o Hygien: Toapapper, våtservetter, tvättlappar.
o Bilen: Se till att alltid ha bilen tankad till 
minst halv tank.
o Reservdunk: Fylld reservdunk (behöver bytas 
med jämna mellanrum - bensin är en färskvara). 

Krisinformation.se
Krisinformation.se är en webbplats som drivs av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB. Webbplatsen förmedlar information 
från myndigheter och andra ansvariga till 
allmänheten före, under och efter en stor 
händelse eller kris. Det finns också en mobilapp 
från Krisinformation.se där medborgare kan 
få information om kriser i sitt närområde till 
mobilen. Det går också att ställa frågor om en 
pågående händelse via Facebook och Twitter.

Information via 113 13 
113 13 är ett nationellt informationsnummer 
som infördes i Sverige 2013.  Till 113 13 
ringer allmänheten då man vill ha information 
om allvarliga olyckor eller vid kriser som 
exempelvis större stormar, översvämningar eller 
sjukdomsutbrott.
Numret ska vara ett stöd för kommuner och 
andra ansvariga aktörer. Allmänheten ska 
också via tjänsten kunna lämna information om 
allvarliga olyckor och kriser. 

www.dinsakerhet.se
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB, driver webbplatsen Din 
säkerhet som är en fördjupning av foldern 
”Om krisen eller kriget kommer”.
Där finns grundlig och lättläst information 
om hur du förbereder dig på olika typer av 
kriser. Du kan också skriva ut checklistor 
och se om du är förberedd när det gäller 
vatten, mat, värme, kommunikation.
www.dinsakerhet.se. 

Radio - beredskapskanalen P4
Sveriges Radio P4 är beredskapskanal.  
Om krisen kommer är det Radio Värmland du 
ska ratta in, eller Radio Örebro om du bor på 
gränsen till Karlskoga. Frekvensen beror på 
var du bor och kan hittas på www.teracom.se/
privat/radio/frekvenstabeller-radio.
Radio Värmland finns på frekvens 103,2 eller 
102,4 i vårt område. Radio Örebro finns på 
frekvens 102,8. Kolla gärna din radio i förväg så 
att du vet att det fungerar.

Författande prepperkung till Storfors

Över hela Sverige hålls Krisbe-
redskapsveckan under vecka 22, 
den 28 maj-3 juni.

Då sätter man fokus på skydd, 
säkerhet och förbereelse för 
olika typer av kriser.

I Storfors har vi valt att lägga vår 

krisberedskapsdag under familjedagen 
som firas i Ravinen onsdag den 6 juni 
kl 13-16. Då kommer en rad olika orga-
nisationer att finnas på plats på områ-
det för att parata om just krisberedskap.

Passa på att mingla och att skaffa dig 
information. Naturligtvis finns även 

kommunens säkerhetsrådgivare, Mi-
chael Björklund på plats för att svara 
på frågor och informera. De 50 första 
besökarna i kommunens tält kan också 
hämta en gratis vattendunk och vi både 
visar och lottar ut en krislåda.

Han har kallats prep-
perkung, och han har 
ett brinnande intresse 
för politik och samhälls-
frågor.

Måndag den 28 maj 
kommer han till Storfors 
för att föreläsa om kris-
beredskap.

Lars Wilderäng har 
tidigare arbetat inom IT-
branschen, men ägnar sig nu 
helt åt skrivande. Han fick 
sitt stora genombrott med 
Stjärnklartserien 2014. Det 

är en trilogi om 
ett samhälle där 
allt modernt stöd; elförsörj-
ning, livsmedelsdistribution 
och media, slås ut.

– Jag brukar kalla den un-
dergångsroman, thriller eller 
science fiction. Förlaget bru-
kar säga dystopi, säger Lars 
Wilderäng, som sålt över 
200 000 böcker.

I trilogin, som nu också 
ska bli tv-serie, får läsaren 
följa vad som händer en rad 
olika människor i det kaos 

Krisberedskapsveckan arrangeras i hela landet

som skapas när samhället 
slutar att fungera. De tre 
böckerna ger en verklig in-
blick i begrepp prepping - 
och hur man överlever när 
samhället inte längre kan 
ge den service vi är vana. 

- Jag har nog alltid va-
rit intresserad av prepping 

och förberedelse, men 
självklart driver man 
saker till sin spets i en 
spänningsroman. Att 
allt detta skulle hända 
i verkligheten är inte 
sannolikt, säger han.

I Storfors kommer 
han att prata på temat kris-
beredskap och prepping, 
men han tror att både sam-
hället och medborgarna är 
mer förberedda än vad som 
kommer fram i media.

- Vi har stora lager med 
livsmedel i Sverige även 
om vi inte har bunkrat i 
speciella förråd, säger han, 
och pekar på den livsmed-
elsproduktion som finns på 
alla gårdar i Sverige.

- Vi skulle klara oss ett 
bra tag med det som finns 
inom landet, säger han, och 
menar också att det är gan-
ska lätt att skapa en bered-
skap hemma.

- Det allra viktigaste är 
vatten. Mitt bästa tips är 
att köpa några dunkar och 
lagra vatten. När man väl 
har det så kan man börja 
fundera på mat, värme och 
informationsmöjlighet, sä-
ger han.

EVA WIKLUND

VAD SKULLE DU GÖRA OM

DIN VARDAG VÄNDES 

Någon gång händer det – frågan är bara när.
Elen försvinner. Ingen vet hur länge.

Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land är också sårbart, det krävs inte mer än några dagars 
strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska sluta att fungera.

Värmen försvinner. Det blir svårt att laga mat. Inget vatten i kranen. Bankomaterna fungerar inte. 
Mobilnäten och internet går ner.

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig 
själva en tid.

Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det viktigaste är 
att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.

Läs mer på dinsäkerhet.se

28-29 maj kommer foldern 
”Om kriget eller krisen kom-
mer” att skickas ut till samt-
liga hushåll i Sverige.

Det är första gången på 
länge som detta sker och or-
saken är det allt mer oroliga 
omvärldsläget i kombination 
med klimatförändringarna.

I Sverige har vi under en lång 
period varit förskonade från stora 
katastrofer, hot om krig eller terror. 
Nu menar myndigheterna att även 
vi måste förbereda oss på att läget 

kan förändras, och att vi inte alltid 
kan räkna med att samhället klarar 
av att hjälpa alla direkt. 

Ju fler som klarar sig själva en 
tid, desto större resurser kan också 
användas till dem som inte kan 
klara sig själva.

Det kanske låter stort och tungt, 
men egentligen handlar det bara 
om att vara förberedd och att an-
vända sunt förnuft.

Läs gärna foldern, den kommer 
för att ge dig chans till förbere-
delse. 

Författaren Lars Wilderäng kommer till 
Storfors måndag 28 maj kl 18.00.

Boka din fribiljett
Fribiljetter till föreläsningen, 
som hålls i Kulturhuset, 
kan bokas via biblioteket 
0550-651 94 eller 
bibliotek@storfors.se. 
Säkerhetsrådgivare och 
andra finns på plats redan 
från klockan 17.00 för den 
som vill prata krisberedskap. 
Föreläsningen pågår den 
28 maj mellan 18.00 och 
19.00 med en frågestund 
och möjlighet till boksignering 
efteråt. Vi bjuder på kvällsfika.
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INFORMATION: Vid en kris som drabbar kommunen kommer information att ges via kommunens hemsida www.storfors.se 
samt via kommunens facebooksida. Man kan även söka information via krisinformation.se


