
Viktigt att veta för dig som bor i Borås kommun

Tillsammans
när krisen kommer
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Så här gör du om det blir en kris i Borås 
En kris är en händelse 
som påverkar många människor 
och stora delar av samhället.
Här kan du läsa om hur du 
kan förbereda dig 
om det inträffar en kris i Borås.

Mycket ska fungera i Borås
även om det är kris: 

• Barnen ska gå i förskolan och skolan.
• Gamla och sjuka ska få den hjälp de behöver. 
• Du ska kunna åka buss och bil till olika platser. 

Vi som jobbar i Borås Stad 
och på myndigheter och i företag 
hjälps åt för att allt ska fungera. 

Men alla som bor i Borås 
måste också hjälpa varandra 
så att Borås blir säkert och tryggt. 

Om du vet vad du ska göra 
kan du hjälpa till 
så att alla som bor här 
klarar sig bättre 
om något allvarligt händer.

Det här kan hända dig vid en kris
En kris kan göra att saker 
inte fungerar som du 
är van vid att de gör. 
Det kan därför bli besvärligt 
att leva som vanligt.
Det här kan till exempel 
hända dig vid en kris:

• Mobiltelefon och internet fungerar inte.
• Värme och vatten finns inte i ditt hem.
• Du kan inte tanka din bil med bensin eller diesel.



Borås Stad undersöker vad som kan hända 
Borås Stad undersöker ofta vad 
som kan hända i Borås. 
Det kallas risk- och sårbarhetsanalys. 

Vi undersöker till exempel vad kommunen ska göra om:

• sjöar och åar svämmar över 
• det brinner i skog och mark
• maten tar slut i affärerna.

Vi undersöker också 
om det finns nya risker 
som vi inte tänkt på 
eller varit beredda på. 

Borås stad är förberedd om det blir kris 
Borås Stad är förberedd 
om det skulle bli kris. 
Vi har en plan för 
vad vi ska göra
och vi arbetar tillsammans 
med andra i samhället.

Bland annat har vi en 
avdelning som kallas 
Centrum för kunskap och säkerhet.
Den arbetar extra med trygghet 
för dig som bor i Borås. 

Läs och lyssna bara på sådant du kan  
lita på 
Det är viktigt att du vet 
vad du ska göra 
om det blir en allvarlig kris 
i Borås eller i Sverige. 
Du måste också kunna lita på att 
det du hör och läser är sant. 



Lyssna på radio, läs på webbplatsen boras.se och läs på text-tv

Du kan läsa mer om 
läget i Borås genom att:

• lyssna på Sveriges Radio Sjuhärad (P4)
• läsa på webbplatsen boras.se. 

Läs på tv:s text-tv om det är en kris 
som gäller hela Sverige. 

Följ varningar utomhus eller på telefonen 

Om något allvarligt händer 
finns ett varningssystem som kallas
”Viktigt meddelande till allmänheten”. 
Det förkortas VMA. 
VMA larmar med höga ljudsignaler.

VMA används 
om farliga ämnen släpps ut, 
om det finns risk för explosion,
om det brinner i skogen, 
och vid andra naturkatastrofer. 

VMA sänds 
i Sveriges Radios kanaler och
i Sveriges Televisions kanaler. 
I vissa områden kan du också få VMA 
som sms till din mobiltelefon.

Gör så här om du hör signalen: 

• Gå inomhus.
• Stäng fönster, dörrar och ventiler. 
• Lyssna på Sveriges Radio Sjuhärad (P4).

VMA provas i mars, juni, september och december

Larmsignalen VMA provas 
fyra gånger om året 
för att se att den fungerar. 



VMA provas klockan 15.00 
på eftermiddagen 
första helgfria måndagen 
i månaderna mars, juni, 
september och december.
Då behöver du inte göra något. 

Läs mer om VMA 
Du hittar mer att läsa 
om WMA 
på webbplatsen msb.se.

Du kan söka skydd i skyddsrum 
Det finns speciella rum som ger 
skydd åt människor vid krig. 
Dessa kallas skyddsrum. 

I Borås finns skyddsrum 
i flera olika byggnader. 
Alla byggnader med skyddsrum 
har en skylt som talar om att
det finns ett skyddsrum just där. 

Använd det skyddsrum som finns närmast dig. 

Du hittar en karta som visar 
ditt närmaste skyddsrum 
på webbplatsen msb.se. 

Du kan få stöd och hjälp vid kriser
Kommunen har en speciell organisation 
som ansvarar för det som behöver göras 
vid en kris i Borås. 
Denna organisation kallas krisledning. 

Kommunen har också speciella grupper 
som kan hjälpa och stötta människor 
vid olyckor eller katastrofer. 
Dessa grupper kallas krisstödsgrupper. 



Läs mer om stöd och hjälp
Du hittar mer att läsa 
om hur Borås Stad 
arbetar med stöd och hjälp i kriser
på webbplatsen 
boras.se/säkerhetochkris.

Tips för att förbereda dig hemma 
Här finns tips på sådant 
som är bra att ha hemma. 
Då är du bättre förberedd 
om det blir en kris i samhället.

Använd de tips som passar dig, 
din familj och dina vänner. 
Hjälp varandra. 
Ha saker tillsammans, 
eller låna av varandra. 

Bra saker att ha hemma
Vatten och mat
• Dunkar eller plastflaskor som du kan ha vatten i.
• Mat som håller länge.
• Mat och dryck som kan stå i rumstemperatur.
• Campingkök med bränsle.
• Grill, om du kan grilla utomhus.

Värme och ljus
• Tändstickor och tändare.
• Varma kläder och filtar.
• Stearinljus och värmeljus.
• Ficklampa och batterier.
• Gasolvärmare.

För att få information
• Radio som drivs med batteri, solceller eller vev. 
• Telefonlista på papper med viktiga nummer. 
• Extrabatteri till mobiltelefon och surfplatta.



Övrigt 
• Plåster, våtservetter, handsprit, extra medicin. 
• Blöjor, mensskydd och toalettpapper. 
• Pengar i kontanter. 
• Bensin eller diesel i din bil. 

Bra mat att ha hemma
• Ris, pasta, bönor, linser.
• Mjöl, havregryn, socker.
• Matolja, margarin.

• Hårt bröd, skorpor, kex.
• Frystorkad mat, pulversoppa.
• Konserver (frukt, kött, soppa, grönsaker).

• Godis, choklad.
• Saft, läsk, snabbkaffe, te.

Du kan hjälpa till om något händer
Du kan gå med i något som kallas
”Frivilliga resursgruppen”
om du vill hjälpa till vid en kris. 
I gruppen finns personer 
som kan tänka sig att hjälpa till 
om något allvarligt händer. 

Du kan läsa mer om 
Frivilliga resursgruppen i Borås 
på webbplatsen boras.se/säkerhetochkris



 

Viktiga telefonnummer och  
webbplatser

Telefonnummer för hela Sverige

112 
När något allvarligt har hänt och ambulans,  
brandkår eller polis behövs genast.

113 13 
När du behöver lämna eller få information om en allvarlig  
händelse, till exempel en stor olycka eller ett terrorattentat.

114 14 
Numret till Polisen om det inte är lika bråttom.

1177
När du vill ha hjälp och råd från sjukvården. 

Webbplatser med information för hela Sverige
dinsäkerhet.se – Risker och säkerhet för dig som person. 

krisinformation.se – Sveriges myndigheter informerar om kriser 
eller vid en akut kris.

Telefonnummer speciellt för Borås Stad
Ring dessa nummer på kvällar och helger om något akut har hänt: 

• Vatten och avlopp: 020–97 13 00.
• Fjärrvärme, fjärrkyla och biogas: 020–97 13 00.
• Elförsörjning eller elavbrott: 033–13 07 15.
• Gator, vägar och gatubelysning: 033–35 75 00.
• Sociala jouren, om någon är i fara: 112. 

Tfn 033-35 70 00 (växel)

Webbplats boras.se/säkerhetochkris
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