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Lindesbergs kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2018
Den 28 maj – 3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018 - den nationella kampanjveckan
som syftar till att få hushållen att fundera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten,
värme och kommunikation om viktig service i samhället är utslaget på grund av exempelvis
extremt väder eller en it-attack.
”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” är budskapet under årets
kampanjvecka och syftar till att väcka tankar om den egna beredskapen och vilket ansvar
individen har för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner slås ut.
- Krisberedskapsveckan ska öka kunskapen hos invånarna om den lokala riskbilden och hur vi
kan förbereda oss för olika händelser då viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar.
Det här är kunskap som invånarna behöver ha för att kunna förbereda sig och klara av ex. ett
längre elavbrott, säger Malin Ivlove, ansvarig för kris och beredskapsfrågor i Lindesbergs
kommun.
Förutom allmän information om kampanjen i kommunens egna kanaler under veckan (webb
och sociala medier), besöker Malin, tillsammans med Göran Fogelström från
Civilförsvarsförbundet, högstadieungdomar i Frövi den 28/5 och i Storå den 29/5.
- Ungdomar är en viktig målgrupp i årets kampanj. Vi vuxna har oftast kännedom om
hemberedskap eller att vi är uppvuxna med den informationen som förr fanns i
telefonkatalogen, men det är många i den yngre generationen som aldrig ens tänkt på
krisberedskap, menar Malin.
I samband med Krisberedskapsveckan 2018 skickar Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll. Utskicket görs på
uppdrag av regeringen som vill att vi alla ska bli bättre förberedda på att hantera allt från
allvarliga olyckor och extremt väder till it-attacker och ytterst krig. Informationen kommer
också att finnas på MSB:s webbplats dinsäkerhet.se.
Initiativtagare till Krisberedskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB).
För mer information om krisberedskapsveckan
kontakta malin.ivlove@lindesberg.se tfn: 0581-81003
Läs mer om Krisberedskapsveckan och broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”
www.msb.se/krisberedskapsveckan

