Vinn ett startkit för din egen hemberedskap!
10 snabba frågor för att testa om du har koll på hur du förbereder dig och bör agera
vid en kris? Ringa in rätt svarsalternativ!
1. Vem har huvudansvaret för att skydda ditt liv och din egendom?
A. Kommunen
B. Jag själv
C. Polisen
2. Vilken aktör har den viktigaste rollen i att stödja dig när du inte klarar av att ta hand om
dig själv vid en kris?
A. Kommunen
B. Mitt försäkringsbolag
C. Länsstyrelsen
3. Vilken grupp i samhället får hjälp först av myndigheterna vid en kris?
A. De som inte kan ta hand om sig själva
B. Pensionärer
C. Lantbrukare
4. Hur får du nyheter när elen är borta och mobiltelefonen är urladdad?
A. Jag använder min batteridrivna radio
B. Det kommer att komma någon från myndigheterna som ringer på min dörr
C. Jag går ner till ICA
5. Vad heter den webbplats som är en samlad ingång till myndigheternas information vid en
kris?
A. Myndighetsinformation.se
B. Krisinformation.se
C. Regeringen.se
6. Vilket nummer ringer du om du vill ha information vid allvarliga olyckor eller kriser?
A. 113 13
B. 112
C. 1177

7. Finns det utomhuslarm VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) även kallat ”Hesa
Fredrik” i Mullsjö kommun?
A. Ja
B. Finns bara i tätorten Mullsjö
C. Nej. Hotrisken mot Mullsjö kommun är låg eftersom det inte finns någon
krigsindustri och tillsammans med den lägre befolkningstätheten i kommunen gör
att det inte har installerats något utomhuslarm i Mullsjö kommun.
Om du befinner dig på en ort som har utomhuslarm och du hör det:
Gå inomhus, lyssna på P4 samt stäng dörrar, fönster och ventilation.
8. Hur får du vatten vid ett längre avbrott i el- och vattenförsörjning?
A. Räddningstjänsten levererar alltid hem vatten till alla inom 24 timmar.
B. Jag använder det vatten jag tappat upp i egna dunkar
C. Jag beställer hem flaskvatten från flaskvatten.se
9. Vad bör du göra för att behålla värmen så länge som möjligt i din bostad vid ett
värmebortfall?
A. Dra upp alla persienner så att solen kan komma in och värma upp
B. Samla familjen i ett rum och sov tillsammans
C. Öppna alla dörrar i bostaden så att luften kan cirkulera
10. Om du skulle sätta ihop en egen krislåda – vilken lista skulle du använda?
A. Korsordstidningar, ett långt rep, hammare, spik och tandpetare
B. Ficklampa, batteridriven radio, vattendunk, konservburkar och sovsäck
C. Nödraket, vit flagga, burhöns, halstabletter och öronproppar

Vi vill komma i kontakt med dig om du vinner – vänligen uppge:
Namn:
Telefonnummer eller mailadress:

Lämna din svarstalong hos Röda Korsets representant eller på kommunens
Infocenter. Dragning sker efter Krisberedskapsveckan och vinnarna meddelas via
angivna kontaktuppgifter och på www.mullsjo.se

Stort tack till Försvarsutbildarna för underlaget till krisberedskapsquizzen!

