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Ordförande har ordet! 

 
God Jul & Gott Nytt År! 
Allt blir inte alltid som man tänkt sig, livet går 

upp och ner och ibland får vi både positiva 

och negativa nyheter, de sista vill vi helst 

slippa. 

2019 är snart slut och vi kan knyta ihop säcken 

med olika frågor som vi arbetat med och olika 

projekt som vi deltar i. Vissa återkommande, 

som Kugghjulsgalan, som jag hoppas alla 

tänker på att nominera sig till när det är dags. 

I år avslutades Service i samverkansprojektet. 

Tre års arbete har lett fram till ruta ett en 

önskan om att hitta en samverkansmodell där 

vi i civilsamhället ska kunna fördjupa och 

förstärka kontakten med kommunerna och 

regionen. Här finns mer att arbeta med 

framöver och då behöver vi få in 

representanter från föreningarna i styrelsen.  

Så inför årsmötet 2020 tar vi ett stort steg och 

stärker upp vårt styrelsearbete. Enligt de nya 

stadgarna som du hittar här  

https://helasverige.se/kronobergs-

laen/kampanjer/stadgar/ 

ska vi ha in en ledamot från varje kommun. Så 

vaska fram era bästa förslag på engagerade 

landsbygdsbor från era styrelser och skicka 

dem till vår valberedning, kontaktuppgifter 

hittar du här:  

https://helasverige.se/kronobergs-

laen/kampanjer/styrelsen-valberedning-

revisorer/ 

Under 2020 vill  vi också fortsätta att visa att 

vi har ett aktivt samhälle ute i våra byar och att 

det finns ett levande engagemang för våra 

frågor. Nästa år hoppas jag att vi kan ta nya tag 

och sprida våra aktiviteter, gärna i våra 

nyhetsbrev eller via de sociala medierna. Hela 

Sverige. Kronoberg ska visa att oberoende var 

vi bor finns det ett liv som sträcker sig utanför 

centralorterna. Men för att vi ska kunna göra 

det måste vi få in material från er. Inget är för 

litet eller för stort, allt blir vad vi gör det till.  

Nästa år är det också Landsbygdsriksdag, och 

den här gången är det i Jönköpings län som 

den hålls, se mer info här:  

https://landsbygdsriksdagen.se/ 

Ett evenemang som visar upp allt positivt om 

landsbygden i ett behändigt format. Ta 

chansen att närvara när det är nästgårds. Med 

mina egna erfarenheter från de 

landsbygdsriksdagar jag har varit på är det en 

oförglömlig och inspirerande upplevelse som 

varar ca två år …  

 

Men innan dess önskar vi er alla en skön om än 

grön God Jul med nära och kära och ett riktigt 

Gott Nytt År.  

 

Åsa Dahlström 

Ordförande 

Hela Sverige ska leva, Kronoberg  
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Erbjud landsbygden en 
beredskapsuppgift 
 

BAKGRUND 
Regeringen oroar sig för att Sveriges 

beredskap inte är tillräckligt väl organiserad. 

Man pekar bland annat på risken för 

terrorattacker och hybridkrigföring. Vad 

skulle hända om vi exempelvis får ett 

omfattande och långvarigt el-bortfall i 

Sverige?   Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap har våren 2018 distribuerat 

broschyren ”Om kriget eller krisen kommer”, 

där just riskerna vid ett omfattande el-bortfall 

tas upp som exempel. I broschyren beskrivs 

hur du som privatperson skall klara dej och 

hur du kan klara dej under en period utan el.  

 

UPPGIFTEN 
Erbjud landsbygden en beredskapsuppgift, 

innebär att varje kommun vid en kris har 

möjlighet att flytta en del av sina invånare till 

landsbygden från de omgivande 

centralorterna. Uppgiften innebär i korthet att 

kunna erbjuda mat, vatten, information, 

hygienmöjligheter och en varm bädd till en 

större grupp människor under en begränsad 

tid. Men också att denna grupp människor kan 

utgöra en kompletterande resurs för att säkra 

livsmedelsförsörjningen och den 

samhällstjänst som kan behövas för att 

landsbygden skall fungera vid en kris.  

 

 

 

 

 

RESURSER  
SOM FINNS 
På landsbygden finns i viss omfattning äldre 

gårdshus med egen brunn, vedspis, kakelugn 

och ved. Ett ökat intresse märks för 

jordkällare och egen odling av grönsaker. 

Hembygdsföreningar och bygdegårdar värnar 

om byggnadsvård och kunskap från förr om 

att slå med lie, sätta upp stängsel och hålla 

husdjur som höns.  

 

FRÅGESTÄLLN-
INGAR 
Är det möjligt att i en verklig krissituation 

flytta en del av befolkningen från tätort till 

landsbygd? 

I vilken omfattning finns adekvata resurser 

och intresse inom civilsamhället för 

uppgiften? 

Vilka organisationer på landsbygden är 

intresserade av att medverka och i vilken 

omfattning? 

Hur skall en beredskapsmodell utformas så att 

den också blir långsiktigt hållbar? 

Vilka positiva effekter kan uppnås för de 

bygder som accepterar uppgiften? 
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KRONOBERG 
FÖRESLÅS BLI 
PILOTLÄN 
Kronobergs län drabbades 2005 av stormen 

Gudrun och sedan 2007 av stormen Per. 

Främst landsbygdens krisförmåga testades. 

Skogslänet Kronoberg har en landsbygd med 

många bygdegårdar och föreningar.  Inom 

länet finns en erfarenhet av att gå samman och 

hjälpas åt i en krissituation. I en pilotstudie kan 

förhoppningsvis en beredskapsuppgift 

utformas som stärker vårt lands förmåga vid 

en kris, genom att i huvudsak använda och 

bevara resurser som redan finns. Exempel på 

sådana resurser är grävda brunnar med 

handpump, byggnader med vedspis och 

kakelugnar, vedförråd, jordkällare samt 

elgeneratorer för elektricitet. Förmåga att 

generera elektricitet via små vattenfall och 

lokala vindkraftverk samt lokal produktion av 

vätgas från solceller är exempel på fossilfria 

energikällor som stärker förmågan att erbjuda 

trygghetspunkter med tillgång till elektricitet 

vid en kris.    

 

BEREDSKAPS 
UPPGIFTEN  
Beredskapsuppgiften kan redan under 

normala förhållanden skapa en dialog mellan 

stad och land, där landsbygdens viktiga roll 

tydliggörs. Uppgiften stimulerar det 

småskaliga lokala näringslivet, ökar behovet av 

närodlat och bidrar till att stärka 

självförsörjningsgraden. En lanthandel med 

koppling till lokala livsmedelsdepåer får en 

viktig roll även vid en kris för långsiktigt 

hållbara servicepunkter på landsbygden. Årliga 

aktiviteter riktade till boende inom städer och 

tätorter som visar på den trygghet och 

säkerhet som landsbygden kan erbjuda vid en 

kris ger landsbygden en tydlig uppgift, som 

också gör landsbygden än mer attraktiv att 

välja för det egna boendet.  

  

KLIMATKRISEN 
Klimatkrisen är en kris vi hoppas slippa men 

som i värsta fall under det närmaste 

århundradet kan innebära mycket stora 

förändringar för levnadsvillkoren på vår jord. 

Landsbygden med en beredskapsuppgift 

skapar fortlöpande en större närhet till de 

förändringar som sker i vårt land på grund av 

klimatkrisen.   

 

Gunnar Petersson  

Ordförande  

Hela Sverige ska leva, Kronoberg 

 

God Jul & Gott Nytt År! 
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