
Viktig information från kommunen!

Om din
säkerhet



Vad handlar den här
broschyren om?
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Batteridriven radio

Tändstickor/tändare

Campingkök

Ficklam
pa

Jo, den handlar om säkerheten i samhället helt enkelt! 
Tanken är att du efter att ha läst broschyren ska vara bättre förberedd om du blir drabbad av en kris. 

I broschyren finns det även tips och förslag på vad du kan göra för att vara bättre förberedd, men 

också information om vad kommunen har för möjligheter att hjälpa till. Längst bak, på allra sista 

sidan, hittar du en lista med viktiga telefonnummer som kan vara bra att ha vid en kris. Vad är 
en kris eller extraordinär händelse? Ett exempel på en kris som på senare år drabbat 

många människor i Sverige är stormen Gudrun. Effekterna av stormen påverkade hela samhället 

och satte många viktiga och för oss självklara funktioner ur spel, bland annat telefonförbindelser 

och elförsörjning. Andra exempel på kriser är bränder, översvämningar, större trafikolyckor, 

kärnkraftsolyckor, el- och telefonavbrott, pandemiska sjukdomar och sabotage. Idag är 
vi bättre förberedda för att hantera kriser, men vi kan bli ännu 

bättre. Genom att du är bättre informerad och förberedd. 

Ett tips är att spara den här broschyren för att ta 

fram och läsa den igen. Då är du bättre  
förberedd vid en kris!

Är du beredd när det händer? 

Innan något händer - vad kan du göra? 

När något har hänt

Innan det brinner

När strömmen har gått

Säkerhet i hemmet

KrisSam-numret

POSOM-gruppen, vad är det?

Extraordinär händelse

Kommunens krisberedskap

Säkerhetssamordnare, vad och vem är det?

Viktigt meddelande till allmänheten - VMA

Akut omhändertagande - L.A.B.C.

Viktiga telefonnummer



våra tips»

» Var beredd på det oväntade så ökar du din 
förmåga att hantera kriser.

» Håll dig informerad. Skaffa en batteridriven 
radio med extra batterier.

» Gör upp handlingsplaner. Utgå från sådana 
situationer som skulle kunna inträffa där du bor.

» Se till att du har tillgång till alternativa
ljuskällor. Exempelvis batteridrivna lampor.

» Se till att ha varma filtar, liggunderlag, varma 
sockor och mössor hemma för att hålla värmen.

» Vatten och mat. Försök att ha ett litet mat-
och vattenförråd hemma som räcker i en vecka.

Hur har du förberett dig för 
en kris eller katastrof?

Är du beredd när
det händer?

»Om du är förberedd klarar
du ett längre elavbrott«

5 bra saker att ha hemma!
Bocka av i rutan om det finns hemma. Annars hamnar det på inköpslistan! Ä
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Fotogenlam
pa

Batteridriven radio

Tändstickor/tändare

Campingkök

Ficklam
pa

Fräscha batterier, första-hjälpen väska, konserver, extra filtar, sovsäck, stearin- eller värmeljus och 
vatten på flaska är andra saker som är bra att ha hemma för att klara exempelvis ett längre elavbrott.

förberedd!



läs mer»

• www.torsas.se

• www.skyddsnatet.se

• www.srv.se

• www.civil.se

Det finns mycket du kan göra för att klara av kriser
och olyckor på ett bättre sätt. Vi listar några tips!

Innan något händer - 
vad kan du göra?

snabba fakta»

• Se över din egen bostad
• Planera för hur du ska agera
• Utbilda dig i exempelvis första hjälpen
• Lär barnen vad de ska göra vid kris

»En utbildning i första
hjälpen är ovärderlig«

» Gör en ordentlig genomgång av din bostad  
- brandskydd, utrymningsmöjligheter, maskiner, 
elinstallationer med mera.

» Olyckor och kriser är inte bara stora bränder 
eller stormar, att falla, skära sig eller klämma sig 
är också olyckor.

» Förvara dina värdesaker på ett tryggt och 
brandsäkert sätt. 

» Fundera på hur du ska agera i olika kris- och 
olyckssituationer så att du är mentalt förberedd.

» Utbilda dig! Till exempel livräddning och första 
hjälpen. Kan vara ovärderligt.

» Gör andra i din omgivning medvetna om vilka 
olycksrisker som finns och hur de ska agera.

» Om det finns barn i bostaden - gör dom  
delaktiga och medvetna om vad de ska göra vid till      
exempel en brand.

Mer information och tips på hur du
förebygger olycksrisker finns bland
annat på försäkringsbolagens hemsidor.
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Gör en egen
brandskyddskontroll!



Ett Krishanteringssystem 
finns för att snabbt kunna 
agera på rätt sätt

När något har hänt

snabba fakta»
läs mer»

Kommunen har ett Krishanteringssystem 
för att förebygga och hantera olika typer 
av större olyckor och kriser på den lokala 
nivån.

»Vad är ett Krishanterings-
system och hur fungerar det?«

Varje kommun i Sverige måste enligt lag arbeta 
med Krisberedskap för att snabbt, effektivt och 
konkret kunna hantera olika typer av extraordinära 
händelser och större olyckor.

Sveriges regering har ansvaret på den nationella 
nivån, landsting och länsstyrelser ansvarar för 
den regionala nivån och kommunen har ansvaret 
på den lokala nivån.

Estoniaförlisningen, Tsunamikatastrofen samt 
orkanen Gudrun är exempel på nationella kriser. 
En regional kris är något som berör vårt eget län. 
Med lokala kriser och olyckor menar man att en-
bart vår kommun berörs. Det skulle exempelvis 
kunna vara en stor brand, översvämningar eller en 
omfattande trafikolycka. 

Kommunens Krishanteringssystem omfattar 
bland annat beredskapsplaner för hur kommu-
nen ska agera vid olika typer av scenarier och 
omfattar allt från vardagliga olyckor till allvarliga 
störningar på exempelvis infrastrukturen genom 
sabotage. K
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• www.torsas.se

• www.skyddsnatet.se 

• www.civil.se

• www.krisberedskapsmyndigheten.se

• www.sou.gov.se/msb/

Stormen Gudrun är ett exempel 
på när Krishanteringssystemet 
kom till nytta



Innan det brinner

snabba fakta» läs mer»
• www.srv.se
• www.skyddsnatet.se
• www.svbf.se
• www.brandsakerthem.se
• www.civil.se

• VARNA - RÄDDA - LARMA - SLÄCK

• Vid brand - ring alltid 112

• Ha alltid brandvarnare och
   brandsläckare i bostaden.

»Gå igenom din bostads
brandskydd och var

medveten om riskerna«
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Brandvarnare räddar liv

Kom ihåg! 
»brandsläckare
»brandvarnare
»släcka ljusen 

Att det skulle börja brinna i den egna bostaden är 
inget man tänker på. Men det bör du göra. Om det 
är något du bör avsätta tid för är det för brand-
skyddet i den egna bostaden. Har du koll på ditt 
brandskydd?

Bra att ha hemma»

» Brandvarnare, gärna en i varje rum.

» Spisvakt* och timer till kaffebryggare/strykjärn.

» Handbrandsläckare i hem, bil, båt och husvagn.

» Brandfilt att släcka bränder med.

» Utrymmningsutrustning för flervåningshus.

Att tänka på»

» Förebygg och eliminera brandrisker.

» Om olja eller matolja fattar eld - kväv elden
med någon form av lock eller plåt.

» Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.

» Stäng av tv, tvättmaskin, torkskåp och
torktumlare med mera när du inte är hemma.

* ska följa Riktlinjer för Brandsäkerheten



Strömmen har gått

snabba fakta» läs mer»

• www.civil.se

• www.skyddsnatet.se

»Om strömmen har gått
och det inte kommer vatten

ur kranen - vad gör jag då?«
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Glöm inte
extrabatterier
till ficklampan!

BRA ATT HA VID STRÖMAVBROTT

• Stearin- eller värmeljus

• Tändstickor, tändare

• Ficklampa eller fotogenlampa

Tänd
ett ljus...

Att vi har strömförsörjning till vår bostad ser vi 
som en vardaglig självklarhet. Men ibland så finns 
det helt plötsligt ingen el i uttaget - det är ström 
avbrott! Datorn fungerar inte, teven likaså och 
lampan i köket har slocknat. Allt är resultatet av 
att vi inte har någon ström. Vad gör du?

» Se till att alltid ha någon form av alternativ 
ljuskälla hemma. En ficklampa till exempel. Glöm 
inte extra batterier.

» Gasol- och fotogenlampor är andra alternativ 
som ljuskälla. Glöm inte bränsle till lamporna.

» Levande ljus lyser upp i mörkret. Ha alltid någon 
form av ljus hemma, värmeljus eller vanliga. 

» Någon form av alternativ värmekälla är bra att 
ha hemma. Speciellt om strömavbrottet är lång-
varigt och du har ett eluppvärmt hus. 
Även cirkulationspumpar för vattenburen värme 
kräver el.

»Gå igenom din bostads
brandskydd och var

medveten om riskerna«



Varje år skadas 210 000 personer i hemmet. Minst 1 300
personer omkommer till följd av olyckor i hemmet varje år.

Säkerhet i hemmet

snabba fakta» läs mer»

• www.civil.se 
• www.skyddsnatet.se
• www.barnsakerhet.konsumentverket.se
• www.kemikalieinspektionen.se

• 210 000 personer skadas och 1 300 omkommer i 
olyckor i hemmet varje år. • 84 000 äldre personer 
söker vård och 40 000 personer vårdas årligen på 
sjukhus efter fallolyckor.

»Ett säkrare hem
kostar inget extra«
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Fall- och halkolyckor är vanliga. Det är en bra idé att se
över hur det ser ut hemma hos dig. Gör en lista över
vilka saker som bör åtgärdas och när det ska vara klart. 

Tips för ett säkrare hem:

» Undvik lösa sladdar på golvet.
» Halkfri badrumsmatta och halkmatta i badkaret.
» Halkskydd under mattor.
» Använd bärbar telefon och ha den nära till hands.
» Var försiktig med knivar och andra farliga redskap. 
» Se över trasiga elkontakter och sladdar.

Tips för ett mer barnsäkert hem:

» Mediciner och kemikalier inlåsta på hög höjd.
» Tipp-, häll- och ugnsskydd på spisen.
» Förvara tändstickor och tändare säkert.
» Farliga redskap och knivar förvaras säkert.
» Petsäkra eluttag, sladdosor och grenkontakter.
» Var försiktig med heta drycker i närheten av barn.
» Spjälskydd på säng och fallskydd på skötbord.
» Montera spärrar på fönster och balkongdörrar.
» Ta bort småsaker som barnen kan stoppa i munnen.



Vad är KrisSam?

KrisSam-numret       

snabba fakta» läs mer»

• www.torsas.se

KrisSamnumret är 0771-330 330
Detta nummer används endast vid större 
kriser. När numret kan användas meddelas 
via kommunens hemsida eller Radio Kalmar.

»KrisSam-numret är en del
av vår krisberedskap«
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KrisSam är ett informationssystem vars syfte är 
att ge snabb, samordnad och korrekt information i  
samband med extraordinära händelser eller i  
situationer när många människor söker informa-
tion samtidigt. Genom att samordna informations-
resurserna skapar man bättre förutsättningar 
för allmänheten att ta del av den information de  
behöver. 

KrisSam-numret 
är 

0771-330 330

När används KrisSam?

KrisSam-numret används vid extraordinära  
händelser och liknande situationer för att sprida 
information till allmänheten. När numret kan  
användas meddelas via Radio Kalmar och kommunens 
egen hemsida.

Vem ingår i KrisSam?

I KrisSam ingår flera olika myndigheter och  
organisationer. Exempelvis Kalmar läns kommuner, 
räddningstjänst, polis, sjukhus, länstyrelse och E.ON.



POSOM-gruppen
- vad är det?

snabba fakta» läs mer»

• www.krisberedskapsmyndigheten.se
• www.sou.gov.se/msb

POSOM-gruppen är en kommunbaserad 
organisation som finns till för att att lindra 
effekterna efter en kris eller extraordinär 
händelse.

»Det huvudsakliga uppdraget;
stötta och lindra vid en kris«
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» POSOM-gruppen består av
representanter från Socialförvaltningen, 
skolförvaltningen, polisen, räddningstjänsten, 
kyrkan m.fl.

POSOM står för Psykiskt
Och Socialt OMhändertagande

» Vad är POSOM-gruppen? Det är en kommun-
baserad organisation som utgör en extra resurs i 
vår kommun vid extraordinära händelser. 
Gruppen har som uppgift att minska effekterna i 
akuta situationer genom att stötta och lindra.

» Vad kan POSOM-gruppen göra? De kan vara 
stödpersoner till enskilda drabbade personer eller 
till hela familjer. Gruppen kan även upprätta stöd-
centrum samt hjälpa drabbade människor vidare 
till andra resurser i samhället för att få hjälp på 
lång sikt. POSOM-gruppen har tystnadsplikt.

» Varför en POSOM-grupp? Snabb hjälp till in-
direkt eller direkt drabbade vid olyckor eller kris-
er. Syftet är att ge praktisk hjälp och om möjligt       
lindra de psykiska påfrestningarna.

» Vem larmar POSOM-gruppen? Kommunens 
kris- eller stabsfunktion, räddningstjänsten eller 
vakthavande polisbefäl är de som larmar POSOM-
gruppen.



Vad är en extraordinär
händelse?

Extraordinära
händelser

snabba fakta» läs mer»

• www.krisberedskapsmyndigheten.se
• www.skyddsnatet.se
• www.civil.se
• www.sou.gov.se/msb

Extraordinära händelser kan vara en
kärnkraftsolycka, större bränder eller
trafikolyckor, sabotage och störningar
på infrastruktur, naturkatastrof eller oväder.

»En kärnkraftsolycka
eller en kraftig orkan är

extraordinära händelser«
»Det huvudsakliga uppdraget;
stötta och lindra vid en kris«
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orkan
storm

elavbrott
snöoväder

giftutsläpp
stora olyckor
vattenavbrott
översvämning

kärnkraftsolycka
- med mera

Extraordinära händelser är situationer eller 
händelser som markant avviker från det normala 
och innebär en allvarligare störning eller en över-
hängande risk för en allvarligare störning i viktiga 
samhällsfunktioner.

En extraordinär händelse kräver ofta både  
brådskande och kraftiga insatser från samhället. 

ExEMPEL På ExTRAORDINÄRA HÄNDELSER:

     • Allvarliga störningar på infrastruktur
     • Giftiga och miljöfarliga utsläpp
     • Värmeförsörjningsavbrott
     • Omfattande trafikolyckor
     • Kraftiga snöoväder
     • Fartygsförlisningar
     • Kärnkraftsolyckor
     • Naturkatastrofer
     • Översvämningar
     • Fågelinfluensan
     • Större bränder
     • Vattenavbrott
     • Elavbrott



läs mer»snabba fakta»

Torsås kommuns
krisberedskap

• www.torsas.se

• www.krisberedskapsmyndigheten.se

• www.krisinformation.se

• www.sou.gov.se/msb

• Krisorganisationen ansvarar för att under-
hålla nätverket, informera allmänheten samt
att samordna inför, under och efter en kris 
eller extraordinär händelse.

»om kommunens
krisberedskap

och krisledning«
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Krisberedskap
Kommunen har ett särskilt ansvar för att 
Torsås ska vara en säker kommun för alla 
som bor och vistas här.

En allvarlig krissituation kan inträffa helt oväntat 
och drabba alla eller stora delar av kommunens 
invånare samt besökare för en kortare eller längre 
tid.

För att kunna hantera dessa extraordinära händelser 
har Torsås kommun byggt upp en fungerande  
beredskap och en organisation som snabbt kan ta 
över ansvar, samordning och information.

Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap reglerar kommunens 
organisation, befogenheter och åtgärder i fredstid 
och även under höjd beredskap.

En extraordinär händelse
kännetecknas av att den:
»avviker från det normala

»innebär en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner eller överhängande
risk för sådana störningar

»kräver skyndsamma insatser av kommunen

Krisledning
Om Torsås kommun drabbas av en extra-
ordinär händelse sammankallas en kris-
ledningsgrupp bestående av kommun-
ens krisledningsnämnd och tjänstemän i 
ledande ställning.

Krisledningens uppgift är att leda verksamheten 
samt inrikta, samordna och göra prioriteringar 
av insatser och resurser. Andra viktiga uppgifter 
för krisledningen är att samordna arbetet med  
andra myndigheter och organisationer samt sprida  
information till allmänheten och massmedia.

Inom kommunen fördelas ansvaret för olika  
verksamheter på olika förvaltningar och bolag. 
Det ansvaret finns kvar även vid en extraordinär  
händelse och alla verksamheter i Torsås kommun 
ska därför ha en egen planering för sin beredskap.      
Det är händelsens omfattning som avgör om  
ansvaret stannar hos den enskilda förvaltningen 
eller om kommunens krisledningsnämnd tar över. 



Ulrika Widell är Torsås kommuns 
säkerhetssamordnare

läs mer»

• www.torsas.se 
• Ulrika Widell är informatör och säkerhets-
samordnare i Torsås kommun.
• E-post: ulrika.widell@torsas.se

Säkerhetssamordnare 
- vad och vem är det?

»Att samordna och utveckla
kommunens krisorganisation

är en viktig del«
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Säkerhetssamordnaren ansvarar för samordningen av 
säkerhetsfrågor som rör kommunen. Detta arbete ger ett 
effektivt säkerhetssytem och skapar även samverkans-
vinster och ett helhetsperspektiv. 

» Genomföra analyser av samhällets
sårbarhet.

» Öka förmågan att hantera kriser och 
extraordinära händelser i kommunen.

» Förebygga inbrott, olyckor och skadegörelse.

Ulrikas arbete

» Samordna det interna säkerhetsarbetet.

» Samordna kommunens krisberedskap.

» Organisera, öva och utbilda krisledningsnämnden, 
krisledningsgruppen, informationsorganisationen, 
POSOM-gruppen samt stödja förvaltningar och 
bolag i sin krisberedskap.

snabba fakta»



Viktigt meddelande 
till allmänheten 

snabba fakta» läs mer»

• www.srv.se
• www.krisberedskapsmyndigheten.se
• www.civil.se
• www.sou.gov.se/msb

Signalen för VMA är en 7 sekunder lång
ton och 14 sekunder tystnad som repeteras
i minst 2 minuter. Faran över signaleras
med en 30-40 sekunder lång ton.

»Vad ska jag göra
när larmet går?«

Viktigt meddelande till
allmänheten - VMA

V
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Vid allvarliga olyckor där allmänheten kan utsättas 
för fara finns det ett särskilt varningssystem - 
VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLMÄNHETEN
Denna varningssignal sänds via tyfoner. Signalen 
är 7 sekunder långa tonstötar med 14 sekunders 
mellanrum och betyder:

Signalen testas klockan 15.00 första helgfria 
måndagen i mars, juni, september och december. 
För att signalera att FARAN ÄR ÖVER sänds en 
30 till 40 sekunder lång tonstöt. 

...LYSSNA På RADIO FÖR
VIDARE INFORMATION...

■ Gå INOMHUS

■ STÄNG DÖRRAR OCH FÖNSTER

■ SLå AV VENTILATIONEN

■ LYSSNA På RADIO P4
    FÖR VIDARE INFORMATION



Insatserna dom första minuterna kan rädda liv

Första hjälpen
- L.A.B.C.

läs mer»

• www.redcross.se 
• www.srv.se 
• www.skyddsnatet.se

snabba fakta»

• Livsfarligt läge - för bort personen.
• Andas ej - ge konstgjord andning.
• Blödning stoppas genom tryck.
• Chock kan vara farligt - lägg benen högt.

»L.A.B.C. står för
Livsfarligt läge, Andning,

Blödning och Chock«
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bra att ha!

Om du har kunskapen?
Ge hjärtkompressioner vid hjärtstillestånd!

De första 5 minuterna efter en olycka är viktiga och kunskaper i första hjälpen kan rädda liv. När du kommer 
fram till en skadad/sjuk person kontrollera medvetandegraden. Tala med dem och om de inte svarar ruska 
försiktigt på dem. Om de inte reagerar gå vidare enligt LABC-metoden

1. LIVSFARLIGT LÄGE » Livsfarligt läge innebär att 
du för bort personen från allvarliga faror som t.ex. brand, 
vatten, järnvägsspår med mera. Flytta aldrig en person i 
onödan, det kan förvärra skadan. Som livsfarligt läge räk-
nas även stora pulsåderblödningar då det snabbt tömmer 
personen på blod.

2. ANDNING » Andningen kontrollerar du genom 
att hålla örat en bit ifrån personens mun och lyssnar efter  
andningsljud, titta samtidigt om bröstkorgen höjs och sänks. 
Om personen andas gäller det att säkerställa fri luftväg. 
Om personen inte andas, skapa fri luftväg och kontrollerar  
sedan om andningen startar. Om personen inte börjar andas, 
påbörja mun-mot-mun andning.

3. BLÖDNING » Efter att säkerställt fri luftväg och 
andningen gäller det att snabbt stoppa större blödningar 
(pulsåderblödning räknas som “livsfarligt läge”). Begränsa 
blödningen genom att hålla den skadade kroppsdelen högt 
och trycka på såret med handen. Lägg sedan ett tryck-
förband runt såret. Om det blöder igenom förbandet lägger 
ett nytt förband utanpå det gamla. Lägg aldrig tryckförband 
runt bröstkorgen eller halsen utan tryck då förbandet lätt 
mot såret.

4. CHOCK » Chock eller cirkulationssvikt innebär att 
mängden blod i kroppen är för liten för att syresätta kroppen. 
Chock är livshotande och ska inte förväxlas med den psykiska 
reaktionen chock. Tidiga tecken på cirkulationssvikt är snabb 
puls, gråblek kallsvettig hud, oro och ångest. En person med 
cirkulationssvikt placerars gärna i sidoläge samt med benen 
i högläge. Då underlättas blodcirkulationen till de viktigaste 
organen. Ge aldrig den skadade något att dricka eller äta  
eftersom det kan försämra tillståndet.

första-hjälpen
utbildning

första-hjälpen
väska

(även i bilen och båten)

Första hjälpen - L.A.B.C.



viktiga telefonnummer»

■ ANSVARIG UTGIVARE ULRIKA wIDELL/TORSåS KOMMUN ■ PRODUKTION GIRAF MEDIA/VÄSTERVIK ■ UPPLAGA 5.300

ALARMERING/NÖDSITUATION .......................................112
Ambulans, brandkår, polis och sjöräddning

Jourhavande medmänniska/Röda korset ..............0771-90 08 00
Kustbevakningen ...........................................................0455-35 35 35
Polisen ...............................................................................................114 14

RäDDNINGSTjäNST
Brandriskprognos .............................................................0470-463 57
Expedition  .......................................................................... 0471-24 98 80
Fax  ........................................................................................ 0471-24 98 87
Räddningschef i beredskap  .............................................................112
Sjöräddningen ..................................................................031-64 80 20

Felanm. kommunens fastigheter, kl. 08.00 - 16.00  ................ 0486-481 00
Felanm. Vatten, avlopp, gator och hamn, kl. 08.00 - 16.00  .0486-481 00
Efter kl. 16.00..........................................................................................070-249 40 20

SjUKVåRD 
Länssjukhuset i Kalmar, växel, kl. 07.00 - 21.00 ..........0480-81 000
..............................................................................................0480-44 88 00
Smittskyddsinstitutet  ...................................................... 08-457 23 00
Psykakuten ............................................................................0480-81 000
Apotekets läkemedelsupplysning .................................0771-450 450
Giftinformation ........................................................................08-33 12 31
Sjukvårdupplysningen ..........................................................020-71 11 77
Sjukvårdsrådgivning för texttelefonanvändare .......020-33 00 00

KrisSam 0771-330 330

Du hittar mer fakta och information om kommunens
arbete med säkerhet och krishantering på vår hemsida 

www.torsas.se

NATIONELLA HJÄLPLINJEN FÖR
PERSONER I PSYKISK KRIS
Rådgivning via jourtelefonsamtal för personer
i psykisk kris och deras närstående. 

Jourtelefon: 020-22 00 60
Hemsida: www.nationellahjalplinjen.se

RÖDA KORSETS TELEFONjOUR
För alla som hamnat i situationer där man
tappat fotfästet, känner sig ledsna eller
oroliga och behöver någon att prata med. 
Telefon: 0771-900 800
Hemsida: www.redcross.se

viktiga hemsidor» telefonjourer»
Statens Räddningsverk  ........................................................ www.srv.se 
Civilförsvarsförbundet  ......................................................... www.civil.se 
Torsås kommuns hemsida  .................................................. www.torsas.se
Statens Kärnkraftsinspektion  ............................................ www.ski.se
Sjukvårdsrådgivning på internet  ...................................... www.infomedica.se
Svenska Livräddningssällskapet  ....................................... www.sls.a.se 
Sjöfartsverket  ......................................................................... www.sjofartsverket.se 
Allt om säkerhet  .................................................................... www.skyddsnatet.nu
Svenska Brandskyddsföreningen  ...................................... www.svbf.se  
Vägverket  ................................................................................. www.vv.se 
Avbrottsinformation från E.ON  .......................................... www.eon.se
Avbrottsinformation från KREAB ....................................... www.kreabenergi.se
Avbrottsinformation från Telia  .......................................... www.telia.se
Nationell portal för krisinformation  ................................ www.krisinformation.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap .......... www.sou.gov.se/msb
Krisberedskapsmyndigheten  ............................................. www.krisberedskapsmyndigheten.se

KOMMUNEN
Kommunens växel, kl. 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 . .0486-481 00
Fax .........................................................................................0486-482 53


