
      CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET JÄRFÄLLA 
 Järfälla Civilförsvarsförening  

Organisationsnummer: 802506-2160 
   
 

Sida 1 av 4 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018 
 
 
STÄMMA 
 
Ordinarie föreningsstämma hölls den 6 mars 2018 i Järfällas kommunalhus. 
I samband med stämman fick vi lyssna till en mycket gripande föreläsning av 
Hassan Zubier med rubriken ”Hur man klarar en terroristattack” Hassan 
uppvaktades senare med blommor. 
 
Till stämmans ordförande utsågs Daniel Andersson och Peter Wallgren till att 
föra stämmans protokoll. 
 
 
STYRELSE 
 
Under året har styrelsen haft följande sammansättning 
    Mandattid fram till 
Ordinarie ledamöter   ordinarie föreningsstämma 
Ordförande                       Peter Asmund          2019 
Sekreterare +FRG Peter Wallgren          2019 
Ledamot  Johnny Hansson          2019  
Ledamot  Malin Grentzelius          2020 
Ledamot  Lotta Stegmann          2020 
 
 
 
Ersättare 
  Magnus Kring          2019 

Ingela Larsson           2019 
  Sten-Anders Fellman          2019 
                       Claudia Reynoso          2019 

Berit Lykvist           2019 
Soheila Mellat          2019 
 

Revisorer  Olof Söderberg          2019 
  Per Wallenthin          2019 
Revisorsersättare Lars Jonsson           2019 
 
Adjungerade 
För Brandkåren Attunda Lars Ekstedt 
För verksamhetsutveckling Patrik Vuorio 
 
Styrelsen har under perioden haft fem sammanträden  
Styrelsearbetet har bedrivits gemensamt av ledamöter och ersättare. 
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Medlemsantalet har ökat till 133 medlemmar. 
 
 
REPRESENTATION 
Styrelsemedlemmen Malin Grentzelius samt Per Wallenthin deltog på 
Distriktsstyrelsens extra årsstämma. 

 
SAMVERKAN MED JÄRFÄLLA KOMMUN 
 
Civilförsvarsförbundet Järfälla har vid flertalet tillfällen samverkat med 
kommunen. Vid kommunens fortsatta satsning på trygghetsinsatser under 2018, 
har vi varit delaktiga tillsammans med andra organisationer och 
trygghetspersonal. Vi har serverat bullar och kaffe samt informerat om vår 
organisation, spridit information om våra föreläsningar. Delat ut reflexer och 
andra informationsblad. 
 
Vi bildade en Beredskapsgrupp för bland annat arbetet runt skyddsrum inom 
kommunen samt för införande av nya Totalförsvaret.  
 
UTBILDNING 
Hjärt -lungräddning och Första hjälpen-utbildningar har genomförts för externa 
föreningar och företag. Detta har strakt bidragit till föreningens intäkter. 
 
 
MEDVERKAN VID OFFENTLIGA ARRANGEMANG 
 
Under 2018 har föreningen fortsatt vara väldigt aktiv, när det gäller verksamhet. 
 
7 april. Övning på Okista i Vallentuna anordnad av Distriktsstyrelsen. 
 
På nedanstående aktiviteter har vi informerat om verksamheten och hjälpt 
arrangörerna med sjukvård och säkerhetsfrämjande arbeten. 
 
5 maj Bilträff nr vid IKEA Barkarby. 
6  maj. Öppet hus på Attunda i Jakobsberg. 
26 maj. En guidad bussresa till Gysinge brandbilsmuseum. 
 
6 juni. Nationaldagsfirandet vid Görväln slott. 
15-27 juni. Fotbolls-VM i Riddarparken. 
 
2 september Skälby höstmarknad. 
15 september. Järfällafestivalen på Riddarplatsen. 
 
1 december. Kallhälls julmarknad. 
2 december Skälby julmarknad. 
9 december Görvälnlammets julmarknad. 
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HJÄRTSTARTARE  /  DEFIBRILLATORER 
 
Under 2018 har vi fortsatt arbetet med att förmedla kontakter så att fler 
hjärtstartare blir utsatta inom Järfälla. 4 st ytterligare hjärtstartare har blivit 
resultatet. Vi kan notera ett ökat intresse från bostadsrättsföreningar. 
 
Även uppdragen med underhåll av hjärtstartare har utökats och omfattar från 
och med 2019 fler än 40 st. 
 
Som tidigare år har vi demonstrerat HLR och informerat om hjärtstartare vid ett 
antal marknadsaktiviteter.  

 
FRIVILLIGA RESURSGRUPPEN JÄRFÄLLA, F R G  
 
En ny grundutbildning för FRG-personer genomfördes under 2018 i egen regi 
samt en inom FRG Norr. 
För FRG Järfälla blev det ett tillskott på 15 st nya personer. 
 
Kommunen begärde assistans av FRG Järfälla vid en aktivitet i samband med 
fotbolls-VM samt vid Järfällafestivalen. 
 
Vid trygghetsinsatserna i Jakobsberg och medverkan vid bilträffarna vid IKEA 
Barkarby har detta skett efter särskild begäran från kommunen och polisen. 
 
Under hösten deltog ett antal FRG-personer från Järfälla, samt flera andra lokala 
FRG-enheter, vid en stor samverkansövning för Räddningstjänsten 
Storstockholm samt Brandkåren Attunda. Totalt bidrog vår personal med 600 
övningstimmar. Föreningen hanterade all logistik och ekonomi i samband med 
detta. 

 
INFORMATION 
 
På föreningens hemsida www.civiljarfalla.se kan allmänheten och  
föreningsmedlemmar få viktig säkerhetsinformation och intressant information  
om föreningens verksamhet (bl a från ett omfattande bildarkiv). Webmaster har  
varit Sten-Anders Fellman. Vi har under året löpande underhållit vår 
Facebooksida och all intern dokumentation sparas på Dropbox. 
 
 
FÖRENINGENS EKONOMI 
 
Föreningens ekonomiska ställning framgår av årsredovisningen. 
Föreningen ombesörjer också redovisningen för Frivilliga Resursgruppen  
Järfälla, FRG. 
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SLUTORD 
 
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla de medlemmar som entusiastiskt 
medverkat vid årets aktiviteter. 
 
 
Järfälla den 19 februari 2019 
 
 
 
 
Peter Asmund  Peter Wallgren   Johnny Hansson 
 
 
 
 

  Malin Grentzelius Lotta Stegmann            


