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Extra medlemsinformation mot 
bakgrund av omvärldsläget 

 
Ingen torde ha undgått medierapporteringen om den allvarliga si-
tuationen i Europa. Omvärldsläget är prekärt och hotbilden mot 
Sverige har försämrats. Vi vill därför påminna om några saker:  
 
 
1. Var källkritisk 
Hämta din information från etablerade medier. Förhåll dig kritisk till nyheter och inform-
ation. Sprid aldrig information vidare utan att du säkerställt källan och bekräftat inform-
ationen först. Bli inte en del av problemet – var en del av lösningen! Motståndaren lägger 
pussel. Behåll din bit. Ta inte fotografier på militära fordon; än mindre: publicera inga 
sådana foton i sociala kanaler.  
 
 
2. Packa din krislåda 
Detta handlar både om självbevarelsedrift och att inte i onödan belasta samhällets be-
gränsade resurser vid en allvarlig kris. För mer information, googla ”Eget ansvar vid 
kris Länsstyrelsen Västerbotten”. 
 
 
3. Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) 
På måndag den 7 mars kl. 15:00 testas VMA, som alltid den första måndagen i varje må-
nad via en utomhussiren (”Hesa Fredrik”). Med tanke på läget i omvärlden vill vi betona 
att måndagens signal är just ett test.  
 
 
4. Vår källare är ett skyddsrum i krigstid 
Om regeringen utlyser ”höjd beredskap” måste alla landets skyddsrum ställas i ordning 
inom 48 timmar. Många skyddsrum – så även vårt – fungerar som förråd i fredstid, men 
är skyddsrum under höjd beredskap och krig. Skyddsrum är dessutom avsedda för all-
mänheten och inte enbart de personer som bor i en viss fastighet.  
 
Ansvaret för att ställa skyddsrummen i ordning är delat mellan fastighetsägaren (för-
eningen/styrelsen) och den enskilde medlemmen (som nyttjar ett förråd i källaren). 
Föreningens ansvar är att säkerställa värme, ventilation, vatten och toalettmöjligheter i 
skyddsrummet, medan den enskilde medlemmens ansvar är att tömma sitt förråd inom 
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48 timmar. Till detta finns ett straffrättsligt ansvar knutet: fängelse i lägst sex månader 
och högst fyra år om man inte fullgör sitt ansvar – så detta är ”på allvar”. 
 
- Men var ska jag få plats med alla mina grejer, undrar kanske någon. 
 
Ja, det enkla svaret är: antingen i din lägenhet eller ute på gården. I ett läge med risk för 
angrepp mot Umeå går givetvis liv och hälsa före prylar och pinaler. Den som – mot för-
modan – väljer att inte tömma sitt förråd i ett sådant scenario gör också, som framgick 
här ovan, detta under ett straffrättsligt ansvar.  
 
Det kan också vara bra att känna till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) har en digital skyddsrumskarta där man kan se var alla skyddsrum i Sverige är 
belägna. Googla ”MSB skyddsrumskarta” och skriv in adress eller postnummer. 
 
 
Avslutningsvis 
Vi har en allvarlig situation i Europa. Det är inget att hymla om. Den europeiska säker-
hetsordningen är satt ur spel. Det föreligger inget akut militärt hot mot Sverige i skrivande 
stund, men situationen kan förändras på kort tid. Sverige är emellertid utan tvivel utsatt 
för det som brukar kallas för ”hybridkrigföring”, dvs. att motståndaren använder sig av 
andra typer av påverkans- och maktmedel såsom desinformation, cyberattacker, grova 
retoriska hot och kränkningar av luftrummet.  
 
Den närmaste tiden kommer vi därför att se ett mer aktivt svenskt flygvapen. Stridsflyg 
kommer att flyga över regionen mer frekvent än tidigare. Det kan handla både om enstaka 
flygplan och plan som flyger i formationer. Även lågflygande stridsflygplan kommer vi att 
få se exempel på, liksom mörkerflygning. 
 
Men denna tid är också en tid för omsorg om varandra och för grannsamver-
kan. Prata med din granne. Fråga hur det är, och om han/hon behöver hjälp 
med något. Det är sådana här gånger vi behöver varandra.  
 
 

Bästa medlem i Brf Bågen: 
Var inte rädd. Men var beredd. 
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