Järfälla Civilförsvarsförening

Hej alla våra över 120 medlemmar i Järfälla!
Vi vill här ge dig lite information om vad som är på gång, utbildningar du kan ta del av, vår
verksamhetsplan samt ett utdrag från det senaste stämmoprotokollet. Du hittar även information
om verksamheten på vår hemsida, www.jarfallacff.se.

Projektet
”Hjärta att hjälpa” är en aktivitet som drivs av Civilförsvarsförbundet och som ska bidra till att fler
överlever ett hjärtstopp med hjälp av att en hjärtstartare (lättskött defibrillator) finns nära till hands.
Alla landets civilförsvarsföreningar försöker hitta finansiärer och värdar till hjärtstartare som ska
köpas in och placeras ut på lämpliga platser i Sveriges alla kommuner.
Järfälla Civilförsvarsförening har redan medverkat till utplacering av 6 stycken hjärtstartare och för
nu samtal om ytterligare 6 stycken. Du kan själv se ”våra” hjärtstartare ovanför rulltrappan på
IKEA, i Järfälla kyrka och vid gravkapellet i Görväln.
Om du vill ha mer information om hjärtstartare eller hur man kan låta arbetsplatsen köpa in en, gå
in på www.civil.se/hjart eller kontakta någon av våra kontaktpersoner; Peter Asmund,
peter@asmund.se, tel. 073-524 07 51, Claudia Reynoso, claudia_reynoso@hotmail.com, tel.
0709-24 66 71 eller Sten-Anders Fellman, fellman@flyul.se.

Kurser och utbildningar
Genom civilförsvarsföreningen finns det många intressanta och spännande utbildningar att ta del
av. Vad sägs om:
- Energirådgivning
- Instruktörsutbildning i självskydd
- Säkrare seniorer
- Vår sårbarhet inkl. hemberedskap
- Akut hjälp och brand
Alla kurser är, om inget annat anges, kostnadsfria.
Om du är intresserad av att ta del i någon utbildning eller vill ha mer information kontakta Mikael
Rieslund på mikael.rieslund@hp.com eller på telefonnummer 0768-593 676.

Görvälndagen
Sedan några år tillbaka har Järfälla Civilförsvarsförening varit delaktiga i Görvälndagen,
hembygdsfesten på nationaldagen 6/6 vid Görvälns slott. Förra året grillade vi korv och strömming
till försäljning och ordnade ”Hitta-vilse-tältet” för bortsprungna barn. I år kommer vi återigen att
delta i det här trevliga firandet. Eftersom det brukar vara ett välbesökt evenemang, 5000 besökare
förra året, behöver vi många händer som hjälper till.
Om du tycker att det skulle vara roligt att delta i ett trevligt firande, träffa andra medlemmar i
Civilförsvarsföreningen samt göra en insats, kontakta Magnus Kring för mer information på
magnus.kring@telia.com eller på telefonnummer 073-973 04 10
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Järfälla Civilförsvarsförening
Medborgarcafé
Kommunfullmäktige i Järfälla brukar bjuda in allmänheten till medborgarcaféer med olika teman
före sina sammanträden. Måndagen den 5:e maj är det Järfälla Civilförsvarsförening som berättar
om vår verksamhet på Kommunalhuset med början klockan 17.30. Kom och lyssna!

Frivilliga Resursgruppen (FRG)
Är du inte redan aktiv i frivilliga resursgrupper (FRG) i Järfälla, och vill bli en resurs för dina
medmänniskor i händelse av en kris eller större olyckshändelse i kommunen? Vi söker dig mellan
18-70 år som har yrkeskunskaper eller livserfarenhet som du känner skulle kunna vara till nytta. Vi
ger dig kostnadsfri utbildning, såsom t ex brandkunskap och hjärt- och lungräddning, med andra
ord kunskaper du även har nytta av som privatperson! Nästa utbildningsomgång börjar redan
under senare delen av april, så om du är intresserad eller vill veta mer är du välkommen att
snarast kontakta FRG-ansvarig Patrik Vuorio på telefon 08-760 26 20, 0704-18 57 99 eller e-post
info@jarfallacff.se.

Sjöresa med Ålandsfärja
Den 31 augusti – 1 september arrangerar Civilförsvarsförbundet en framtidsverkstad på m/s
Cinderella. Det blir workshops, utställningar, seminarier och en unik utrymningsövning. För endast
571 kronor får du mat och hytt ombord, samt en hel del intressanta upplevelser. För mer
information titta på www.civil.se!

Föreningsstämman
Föreningsstämman hölls den 10 mars 2008 i kommunalhuset. Årets stämma inleddes med att
Patrik Vuorio visade och kommenterade bilder/bildspel om Frivilliga Resursgruppen (FRG) följt av
att kommundirektören Anders Major beskrev kommunledningens engagemang i Järfällas
krishanteringsberedskap. Under dessa inledningspunkter var också Kommunstyrelsens 1:a vice
ordförande Lars Bergstig, POSOM-chefen Carin Johansson, Marianne Kristensen från POSOM
och Kerstin Andersson från Kommunledningskontoret närvarande. Efter servering av
smörgåstårta och kaffe vidtog de formella stämmoförhandlingarna.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det föregående verksamhetsåret och medlemsavgiften
beslutades till oförändrade 100 kronor. Bifogad verksamhetsplan för 2008 fastställdes. Till
styrelsen omvaldes Per Wallenthin (ordf), Patrik Vuorio och Mikael Rieslund utöver Claudia
Reynoso och Magnus Kling som har 1 år kvar av mandatperioden. Till ersättare omvaldes StenAnders Fellman och Kjell Grimschöld och nyvaldes Anna Bergman och Peter Asmund. Från
Brandkåren Attunda är Lars Ekstedt adjungerad till styrelsen. Den avgående sekreteraren Carina
Borelius avtackades och Magnus Kring erhöll diplom och medalj för sitt engagemang i
utbildningsverksamheten och i FRG.

Medlemsavgifter
De enstaka medlemmar som inte hunnit betala medlemsavgiften på 100 kronor vill vi uppmuntra
att göra det så snart som möjligt till pg 64 91 95-5.

Det var allt för den här gången. Om du har frågor, funderingar eller önskemål som rör Järfälla
Civilförsvarsförening tveka inte att höra av dig till lämplig föreningsfunktionär – se kontaktuppgifter
på www.jarfallacff.se eller på vår mailadress info@jarfallacff.se. Du kan också ringa till
föreningens ordförande Per Wallenthin på telefon 08-583 552 38, wallenthin@tele2.se eller till
Patrik Vuorio 0704-18 75 99, patrikv@kth.se
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