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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2019 
 
 
STÄMMA 
 
Ordinarie föreningsstämma hölls den 5 mars 2019 i Järfällas kommunalhus. 
I samband med stämman fick vi en intressant information av Alexander Rajsic, 
säkerhetschef i Järfälla kommun, i ämnet krisorganisation med fokus på kommunens 
arbete vid en samhällsstörning t ex en större brand, olycka eller naturföreteelse. 
 
Till stämmans ordförande utsågs Olof Söderberg 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          2020 
Ledamot, vice ord. Malin Grentzelius          2020 
Sekreterare +FRG Peter Wallgren          2021 
Ledamot  Johnny Hansson          2021  
Ledamot  Lotta Stegmann          2020 
 
Ersättare 
  Eva Jäder           2020 
  Sten-Anders Fellman          2020 
                       Claudia Reynoso          2020 

Berit Lykvist           2020 
Soheila Mellat          2020 
Pierre Blomqvist          2020 
 

Revisorer  Olof Söderberg          2020 
  Per Wallenthin          2020 
Revisorsersättare Lars Jonsson           2020 
 
Adjungerade 
För Brandkåren Attunda Lars Ekstedt 
För verksamhetsutveckling Patrik Vuorio 
 
Styrelsen har under perioden haft fyra sammanträden, varv tre har protokollförts.  
Styrelsearbetet har bedrivits gemensamt av ledamöter och ersättare. 
 
Medlemsantalet är oförändrat 133 medlemmar. 
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REPRESENTATION 
 
På grund av personligt förhinder deltog ingen representant på Distriktsstyrelsens 
årsstämma. Vår ordförande Peter Asmund var dock närvarande som 
styrelserepresentant i Distriktsstyrelsen. 
 
Vid förbundsstämman som hölls i Malmö hade föreningen två ordinarie 
representanter, Soheila Mellat och Malin Grentzelius. Peter Asmund deltog som 
åhörare. 

 
SAMVERKAN MED JÄRFÄLLA KOMMUN 
 
Civilförsvarsförbundet Järfälla, tillsammans med FRG Järfälla, har under året 
deltagit vid många av de offentliga evenemangen som skett runt om i kommunen.  
 
Den särskilt bildade Beredskapsgruppen, bestående av personer såväl från 
föreningen som från FRG Järfälla har koncentrerat sina insatser till att informera 
kommuninvånarna om Hemberedskap samt om införandet av nya Totalförsvaret. 
Detta på uppdrag av Järfälla kommun.  
 
MEDVERKAN VID OFFENTLIGA ARRANGEMANG 
 
Under 2019 har föreningen fortsatt vara väldigt aktiv, när det gäller verksamhet för 
information till allmänheten. 
 
15 januari. Bred information till Civilförsvarsförbundets medlemmar och andra 
inbjudna. 
6 februari. I samband med trygghetsvandring i Jakobsberg 
9 februari. I samarbete med FRG Upplands Bro informerat om skyddsrum för 
medlemmar och allmänhet. 
27 april. Öppet hus på Brandkåren Attunda i Järfälla. 
4 maj. Vid bilträffen på IKEA-parkeringen 
12 maj. Barkarbystadens dag som Järfälla kommun arrangerat. 
23 – 24 maj. Demonstration av skyddsrum i flyttbar container på Riddarplatsen i 
Jakobsberg. 
11 juni. ” Säkerhetsinformation” av ca 40 st elever i Viksjöskolans  högstadieklasser. 
6 juni. Nationaldagsevenemanget vid Görväln slott, i samarbete med FRG Upplands 
Bro. 
1 september. Skälby höstmarknad. 
5 oktober. Vid öppet hus vid Huset på höjden. 
1 december. Skälby julmarknad. 
8 december- Görvälnlammets julmarknad vid Görväln slott. 
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UTBILDNING 
Föreningen har upplevt en fortsatt stor efterfrågan av Hjärt -lungräddning och Första 
hjälpen-utbildningar från externa föreningar och företag. Detta har starkt bidragit till 
föreningens intäkter. 
 
HJÄRTSTARTARE  /  DEFIBRILLATORER 
 
Under 2019 har vi fortsatt arbetet med att förmedla kontakter så att fler hjärtstartare 
blir utsatta inom Järfälla. 2st 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 2020 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  
 
Ett antal av personerna inom FRG Järfälla har deltagit i centralt genomförda 
fortbildningstillfällen. 
 
Under hösten deltog ca 100 personer i en stor gemensam FRG-övning inom 
nätverket FRG Norr, som är ett samarbete mellan FRG i 11 st kommuner inom 
Stockholms län. FRG Järfälla var värd för detta och övningen genomfördes vid en av 
kommunens skolar. 
 
I november deltog FRG Järfälla i en storskalig övning på Arlanda flygplats. 
Huvuduppdraget var figurering vid en tänkt flygplanskapning, med nödlandning som 
följd. Deltagandet gjordes på begäran av Swedavia, som tillsammans med SAS och 
Storstockholms Brandförsvar genomförde övningen. 
 
Övningen gav deltagarna en unik möjlighet att lära sig hur ett omhändertagande av 
skadade och anhöriga kan komma att gå till. 

 
INFORMATION 
 
På föreningens hemsida www.civiljarfalla.se kan allmänheten och  
föreningsmedlemmar få viktig säkerhetsinformation och intressant information  
om föreningens verksamhet. Webmaster har  
varit Sten-Anders Fellman. Vi har under året löpande underhållit vår Facebooksida 
och all intern dokumentation sparas på Dropbox. 
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FÖRENINGENS EKONOMI 
 
Föreningens ekonomiska ställning framgår av årsredovisningen. 
Föreningen ombesörjer också redovisningen för Frivilliga Resursgruppen  
Järfälla, FRG. 
 
 
SLUTORD 
 
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla de medlemmar som entusiastiskt medverkat 
vid årets aktiviteter. 
 
 
Järfälla den 2020-02-06 
 
 
 
 
Peter Asmund  Peter Wallgren   Johnny Hansson 
 
 
 
 

  Malin Grentzelius Lotta Stegmann            


