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KRISBEREDSKAP
Kommunen planerar inför en kris att främst följande skall fungera
äldreomsorg
sjukvård
grundskola/barnomsorg
omkopplingar i elnätet
räddningstjänst
värmestugor på vissa platser
kollektiva utspisningsställen
utkörning av vatten med tankbil/extraledningar
information
men inte din beredskap i hemmet!

Din hemberedskap måste du själv planera
värmemöjligheter
belysning som ej kräver el
varma robusta kläder och sovsäck
dunkar/hinkar för vatten
vattenreningsmöjligheter
batteriradio med extra batterier
matförråd som ej kräver kyl/spis
campingkök
förbandslåda/hemapotek
verktyg, kontanter, friluftsutrustning och cykel
extra elverk för gårdar med djurhållning

Visst klarar du ett elavbrott

?

Vi är väldigt beroende av el, men också vana att det alltid fungerar. Ett
elavbrott som gör bostaden mörk och kall samt försvårar matlagningen
är en ovan situation att hantera.
Men ett elavbrott är ingen kris. Ta det lungt. Ha fantasi. Var kreativ! Du
klarar dig flera dagar med den utrustning du har i hemmet. Kom också
ihåg att vi har ett eget ansvar för beredskapen i bostaden. Vid kriser
måste du själv ta initiativ.

HEMBEREDSKAP
Bättre att vara förberedd än efterklok!
VÄRME

BELYSNING

En bostad är utkyld på cirka ett dygn vid
noll grader utomhus.
Vedkamin
Braskamin
Fotogenkamin
Gasolkamin
Strålningsvärmare
Sovsäck och varma kläder

Ficklampa
Batterier
Stearinljus
Fotogenlampa
Gasollykta

VATTEN

INFORMATION

Ett elavbrott kan medföra stopp för rinnande vatten.
Vattendunkar
Vattenhinkar och andra kärl
Vatten kan behöva renas.
Gör så här:
Kokning i 10 minuter.
Jodsprit (några droppar/liter).
Hushållsklorin (oparfymerad) 1 tesked/10 liter.
Vattenreningstabletter.
Vattenreningsfilter.

Ha alltid en mobiltelefon och batteridriven
radio hemma. Lyssna på lokalradion eller
Örkelljunga Närradio.
Batteriradio
Batterier
Mobiltelefon

MATLAGNING
Man bör ha ett matförråd hemma som räcker ungefär en vecka.
Öppna inte kylen i onödan. Oöppnad behåller den kylan i flera dagar,
även utan ström.
Matkonserver
Frukt och grönsaker
Campingkök
Gasol

Goda råd från
Örkelljunga Civilförsvarsförening
Förbered och planera din hemberedskap
- läs foldern!
Gå igenom möjligheter och resurser
- skaffa övrigt NU!
Har något hänt? Lyssna på lokalradion (P4)
och Örkelljunga NärRadio 94,1 Mhz eller P3.
Ta det lugnt, du klarar dig!
Ring 112 endast vid nödsituationer.
Hjälp dina grannar och dela med dig
av sådant du kan avvara.

SPARA DENNA FOLDER!
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