
 

”Kris i samhället” 
FAK Damsektion hade en kväll bjudit in Kullike från Svenska Lottaförbundets 
Lundaavdelning till en föreläsning och demonstration över ämnet ”Kris i samhället”. 
Allt fler blir medvetna om att kriser kan uppstå i vårt samhälle och dessa kan drabba såväl 
städer som landsbygden. Folk bosatta utanför städerna är bättre rustade än oss som trängt ihop 



oss i städer och större orter där vi blivit bortskämda med att el och vatten alltid finns inom 
räckhåll. En kommande kris kan gälla elförsörjning, vattenbrist, datakommunikation, 
livsmedelsförsörjning, transporter m m. 
MSB (Myndigheten för samhällsberedskap) räknar med att man skall kunna klara sig i cirka 
en vecka utan tillgång till ovanstående samhällsfunktioner. Eftersom vi lever i ett 
cybersamhälle med mobiler, datorer och andra funktioner måste vi vara beredda på att 
mobilnätsteckningen är överspelad efter cirka fyra timmar om vi inte har eltillgång. Elavbrott 
gör att vi inte kan räkna med att butiker är öppna och då gäller det att ha förnödenheter 
hemma i form av vatten på flaskor, konserver m m. 
För att få information om kriser skulle uppstå kan man redan nu besöka Livsmedelsverkets 
hemsida: www.livsmedelsverket.se, där man kan läsa mer om just förnödenheter. 
Andra lämpliga nätbesök kan göras på Civilförsvarsförbundets hemsida.  
MSB: krisinformation.se -  Försvarsutbildarnas hemsida: www.forsvarsutbildarna.se 
Vi som var närvarande denna informationskväll blev uppmanade att redan nu göra dessa 
nätsökningar.  På frågor gällande tillgängliga skyddsrum fick vi uppgift om att cirka 65 000 
Skyddsrum finns i landet för att täcka upp för cirka 7 miljoner av landets befolkning. 
För att kolla upp var dessa Skyddsrum är belägna kan man besöka MSB:s hemsida och där 
söka under Skyddsrum. 
Som slutord vid denna informationskväll fick vi med oss orden ”Det är upp till vårt eget 
ansvar att vara förberedda om en kris skulle uppstå”. Ni som har tillgång till datorer, sök 
information i tid! 
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