
I tider av oro och mindre eller större kriser är det mycket viktigt att vara 
noga med sin källkritik och det förtroende man ger den informationen 
som florerar. Det är naturligt att vi pratar, diskuterar och även spekulerar 
– än mer vid extraordinära situationer. Detta kan leda till rykten och att 
felaktig information sprids. 

Främst rekommenderar vi att söka information hos statliga myndigheter 
och krisinformation.se. I nuvarande läge med corona finns exempelvis 
Folkhälsomyndigheten och vi har på vår webbplats samlat andra länkar 
till pålitliga myndigheter och organisationer. Vid större kriser, likt denna 
med corona, skapar vi en särskild del på vår webbplats med lokal infor-
mation och hur det påverkar våra verksamheter samt allmän fakta om 
krisen. Det finns till exempel också hjälp om hur man kan hantera oro  
och stress vid krissituationer.  
Läs mer här: https://www.vallentuna.se/coronavirus

Våra kanaler – Här hittar du information
Vi kommunicerar främst via vår webbplats men anpassar våra kanaler 
efter händelse, målgrupp och budskap. Vi finns på bland annat Facebook, 
Instagram, i tryck i form av tidningsannonser, postutskick och även  
affischering. Den mest innehållsrika och detaljerade informationen hittar 
du dock på vallentuna.se. Vid större akuta kriser kan viktiga meddelanden 
till allmänheten även gå ut i Radio P4, TV och VMA. 

Information- och trygghetspunkter
Om våra vanliga kanaler för information och kommunikation skulle sluta 
fungera tillförlitligt och kanske inte kunna användas alls har kommunen 
förbestämda informations- och trygghetspunkter på olika platser  
i kommunen. Där kommer tryckt information att finnas och, beroende på 
kris, även personal på plats som kan informera. 

Vid våra informations- och trygghetspunkter ska invånare och de som be-
höver ta sig dit kunna få aktuell information, någon att prata med, lokaler 
att vistas i, vatten om så behövs samt andra behov så som att kunna ladda 
sin telefon.

När krisen kommer…

• Bällstabergsskolan,  
 Svampskogsvägen 28
• Fritidsgården Mega,  
 Gymnasievägen   
 (bredvid Vallentuna  
 Gymnasium)
• Rosendalskolan Norra,  
 Ekebyvägen 2 (tidigare  
 Hammarbacken)
• Gustav Vasaskolan,  
 Lindholmsvägen 211
• Kårstaskolan, 
 Bergsjövägen 1
• Karbyskolan, Vadavägen 1

INFORMATIONS OCH 
TRYGGHETSPUNKTER  
I KOMMUNEN



Vilken beredskap ansvarar kommunen för?
Vår allra viktigaste uppgift och största ansvar är att så långt det är möjligt 
fortsätta bedriva kommunens verksamhet även under svåra förhållan-
den. Fokus ligger på den verksamhet som anses mest samhällsviktig och 
att hjälpa de i samhället som mest behöver det. För att detta ska fungera 
lägger vi stor vikt vid vårt krisledningsarbete och arbetar efter de planer 
och rutiner vi fastlagt. 

Under coronakrisen har det resulterat i att säkerställa resurser, så som 
personal och material, till äldreomsorgen, till förskola/skola och att livs-
medelskedjan till våra verksamheter håller. Vid andra typer av kriser, 
exempelvis stormen Alfrida, kan det istället vara väghållning, eller annan 
infrastruktur som behöver mest fokus. 

Inom kommunens ansvar ligger också räddningstjänsten (brandförsvaret) 
som för Vallentunas del sker genom Storstockholms brandförsvar som 
samordnar räddningstjänsten för tio av Stockholms kommuner. Kom-
munen arbetar kontinuerligt med att utveckla sin beredskap genom att 
analysera risker och genomföra övningar.

Egen beredskap – Vad kan du tänka på?
Det finns mycket var och en både kan, och bör, göra själv för att under- 
lätta, dels för sig själv men också för samhället i stort. En sak är, som tidi-
gare nämnts, vara källkritisk och undvika ryktesspridning.  
Ifrågasätt när något verkar tveksamt, allt för dramatiskt, eller strider mot 
allmän kunskap och förnuft. I rådande läge kan det till exempel gälla  
metoder för att undvika eller kurera smitta eller att okritiskt sprida informa-
tion eller påståenden som kan oroa eller skada andra medmänniskor. 

En annan aktuell och viktig uppgift för var och en är att se över sin  
hemberedskap. Du bör/ska kunna vara uthållig i ditt hem under knappa 
förhållanden, då kanske livsmedel, vatten, värme, elektricitet inte fungerar 
som vi är vana vid, under kortare eller längre tid. Du hittar mer informa-
tion och tips om vad som är bra att ha hemma hittar du längst ned på 
sidan. 

Det är viktigt att visa hänsyn och omtanke när hemberedskap byggs upp. 
Ofta kommer insikten om behovet av ökad hemberedskap i anslutning till 
en kris vilket gör att många samtidigt köper samma saker. Bygg därför inte 
upp hemlager med mer än vad som rekommenderas. 

Vill du hjälpa till?
Frivilliga Resursgruppen, FRG, består av utbildade frivilliga som under 
kommunal regi är ett stöd för samhället i samband med kriser eller andra 
extraordinära händelser. Läs mer om FRG och hur du anmäler ditt intresse 
här: www.frivilligaresursgruppen.se

KRISLÅDA OCH 
KRISSKAFFERI
På nästa sida kan du ta del 
av FRG, Vallenunas Frivilliga  
Resursgrupps, utmärkta för-
slagslista på vad du behöver 
tänka på att ha till hands i 
händelse av en kris av något 
slag.

TÄNK PÅ KÄLLAN
Det är alltid viktigt att vara 
källkritisk, men ännu vikti-
gare under kris. Tänk dig för 
noga innan du tror på eller 
för vidare rykten, och vänd 
dig med fördel till din kom-
mun för att få rätt och sann 
information



  

  FRG VALLENTUNA vallentunafrg@gmail.com http://www.frgnorr.se 
 www.facebook.com/FRGvallentuna/ 

KRISLÅDA  
MAT 

 Friluftskök (sprit eller gasol) 
 Bränsle till köket 
 Tändstickor/Tändare/Tändstål 
 Förråd med mat som klarar lagring i rumstemperatur 
 Konservöppnare 
 Termos 

VATTEN 
 Fyllda vattendunkar (8-10 L per person). 
 Vattenrening: Xinix Aquacare eller Katadyn Micropur 

VÄRME 
 Värmekälla som drivs med fotogen, sprit eller gasol 
 Bränsle till värmekällan 
 Varma kläder och filtar 

BELYSNING  
 Pannlampa/Ficklampa med extra batterier 
 Stearinljus, värmeljus och lykta  
 Bränsle till lyktan (fotogen, sprit eller gasol) 
 Nödljus 

HYGIEN 
 Husapotek med det viktigaste  
 Förbandslåda 
 Mediciner 
 Våtservetter/Tvättlappar 
 Handsprit/Alkogel 
 Extra toapapper 
 Sopsäckar (nödtoalett) 
 Engångshandskar 
 Handtvättmedel Y3/Såpa 

SÖMN 
 Sovsäckar 
 Filtar 

TRYGGHET/INFORMATION 
 Radio (batteri, vev eller solceller) 
 Dynamoladdare till mobilen & Powerbank  
 Godis (som tröst) 
 Kontanter 
 Kontaktlista med viktiga telefonnummer 
 Försäkringspapper (bostad & bil) 
 Bankdosa/bank-ID 
 ID-kort/körkot/Pass 
 Spel och böcker för sysselsättning 
 Silvertejp & Kniv 
 Vältankad bil 
 Bra relation med grannar för samarbete och 

information 
 

KRISSKAFFERI 
Mat som klarar lagring i rumstemperatur  
(konserver, torkad mat, nätter, kex, etc.) 

 0,4 kg kaffe eller te  
 0,5 kg torrmjölk  
 1,0 kg kött- eller fiskkonserver  
 0,5 kg pulverpotatismos  
 0,5 kg pasta 
 1,0 kg knäckebröd 
 0,5 kg gryn och flingor 
 0,5 kg smör 
 0,7 kg hållbart pålägg 
 0,5 kg frukt- eller bärkonserver 
 0,3 kg pulversoppa 
 Några burkar grönsakskonserver 
 Torkad frukt 
 Färdigblandad juice 

NYTTIGA TELEFONNUMMER 
Nationellt informationsnummer vid kris 113 13 
Nödnummer (gäller i hela Europa) 112 
Polisen 114 14 
Sjukvårdsrådgivningen 1177 
Vallentuna Kommun 08 - 587 850 00 
Din familjs telefonnummer 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. ……………………………………………… 

4. ……………………………………………… 

5. ……………………………………………… 

6. ……………………………………………… 

VMA, VIKTIGT MEDDELANDE 
TILL ALLMÄNHETEN (Hesa Fredrik) 

Varningssignalen hörs i 7 sekunder. Sedan följer 14 
sekunders tystnad. Sedan låter det igen.  
När faran är över hörs en längre signal i 30 sekunder. 
Vad du bör göra när larmet går: 
1. Gå inomhus! 
2. Stäng dörrar, fönster, ventiler och fläktar. 
3. Lyssna på radio eller se på TV.  

Följande kanaler har information:  Sveriges Radios FM-kanaler, 
Sveriges television, Sveriges Utbildningsradio, TV4, 
Kanal 5 och Kanal 9 

4. Kolla på www.krisinformation.se 


