
THE DAY THAT NATURE GOT BACK AT US.
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Vet du vad som händer
vid en verklig kris? 

Låt oss hoppas att läget aldrig blir så extremt som i en katastroffilm. Men även om 
Sverige är ett tryggt land så kan vi drabbas av kriser som gör att samhället inte 
fungerar som vanligt. Kriser kan orsakas av stormar, skogsbränder, översvämningar 
och it-attacker som gör att elen försvinner. Det blir svårt att laga mat, använda mobil 
och internet, duscha och gå på toaletten.

Krislådan
Kommunen ansvarar för att till exempel skola, räddnings-
tjänst och dricksvatten fungerar även vid en kris. Men vi 
som bor i kommunen har också ett ansvar. Har man 
packat en egen krislåda kan samhällets resurser först gå 
till de som mest behöver den. Viktigast är att ha vatten, 
mat och värme och att kunna ta emot information från 
myndigheterna. Se också till att du kan ha kontakt med 
familj och vänner.

VMA
VMA står för viktigt meddelande till allmänheten och används 
exempelvis vid farliga utsläpp, explosioner eller bränder. 
Meddelandet informerar om vad som har hänt och vad man 
 bör göra och sänds framför allt i Sveriges Radios och Sveriges 
Televisions kanaler. VMA kan också skickas som SMS till mobiler 
inom ett drabbat område. Sveriges Radio P4 är en beredskaps-
kanal för viktig samhällsinformation även vid kriser.

”Hesa Fredrik”
Vid sällsynta tillfällen används utomhussignalen ”Hesa Fredrik” 
vid en kris. Om du hör signalen: gå inomhus, stäng fönster, 
dörrar och ventilation. Slå på Sveriges Radio P4 för mer 
information.

Ta hand om varandra
Vid allvarliga kriser behöver vi alla hjälpas åt. Ju bättre 
förberedda vi är, desto större möjligheter har vi att hjälpa 
andra. Myndigheter, företag och organisationer ansvarar 
 för att samhället ska fungera även vid kriser.

Vet du vad som händer vid en verklig kris?
Det viktigaste står i broschyren 
”Om krisen eller kriget kommer”. 
Läs den på www.dinsäkerhet.se
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