Efter stormen Alfrida
Stormen Alfrida drog in över Roslagskusten den 2 januari 2019 och orsakade
omfattande strömavbrott under lång tid i stora delar av Österåkers kommun.
Skärgården blev särskilt drabbad. Här följer en text gällande det egna ansvaret,
kommunens ansvar samt vad man kan göra för att stärka beredskapen.
-

Alla har ett eget ansvar att förbereda sig inför kriser av olika slag. Vet man
med sig att det kan vara svårt att klara av t.ex. ett strömavbrott bör man be
anhöriga/grannar om hjälp alternativt höra av sig till kommunen.

-

Det kommunala ansvaret i en kris handlar om att säkra våra samhällsviktiga
funktioner (vård, skola, omsorg och kommunalteknisk försörjning). Att
informera kommunens invånare om krishanteringen är också ett kommunalt
ansvar. Under ett strömavbrott görs detta via radio p4 som är den nationella
beredskapskanalen.

-

De kommunala funktionerna som finns i vardagen ska också fungera i ett
krisläge. I skärgården utför t.ex. hemtjänsten sin ordinarie service oavsett
strömavbrott. För att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt är hemtjänsten
utrustade med kommunikationsradio med mycket lång batteridrift.

-

När telefonin inte fungerar har räddningsvärnet på Ingmarsö en Rakelenhet
för att larma 112. Rakel är ett kommunikationsmedel med hög driftsäkerhet.
Information om vilka som ingår i värnet finns att få via byalaget alternativt
hos räddningstjänsten: https://www.storstockholm.brand.se/mer-omoss/brandstationer-och-anlaggningar/ingmarso-raddningsvarn/

-

VHF-radio, bärbar eller i båtar fungerar att ringa med även under ett
strömavbrott.

-

Oavsett vilken mobiloperatör du har ska det gå att larma 112 med
mobiltelefonen genom att ta ut SIM-kortet och ringa nödnumret. Alternativt
kan du välja att ringa med annan operatör (s.k. roaming) i din telefon.
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Mer om din hemberedskap kan du läsa om på www.msb.se, www.krisinformation.se
och www.osteraker.se (t.ex. beredskapsguiden Österåkers kommun).
Bra att ha hemma i händelse av elavbrott:
•

Ficklampa och extrabatterier så att du kan se i mörkret

•

Stearin-/värmeljus och tändstickor/tändare

•

En batteridriven radio/vevradio så att du via Radio P4 kan få information om
elavbrottet

•

Extra laddningsbatteri (powerbank) till mobiltelefonen

•

Ett campingkök eller matvaror som inte behöver tillagas eller förvaras i kylskåp

•

Våtservetter att tvätta dig med ifall vattenförsörjningen slutar fungera samt soppåsar
att trä över toalettstolen om det inte går att spola

•

Några PET-flaskor med infruset vatten i frysen så att du kan ta fram och tina dessa
om du behöver dricksvatten eller vatten för matlagning

•

Sovsäck och filtar

•

Reservkamin, reservaggregat och bränsle

Sida 2 av 2

