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Information från Göteborg Stad: Så här
klarar du dig i tre dygn - Förbered dig
Krisberedskap
Alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras
säkerhet. Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser till
en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta
människor, till exempel äldre, sjuka och barn.
Läs mer om Krisberedskap och hur du klarar dig i 72h på Göteborg Stads
hemsida goteborg.se

Viktiga samhällsfunktioner måste fungera vid en kris
Samhällsskydd och beredskap är allt det arbete som Göteborgs Stad gör för
att alla kommunala verksamheter ska vara så väl förberedda som möjligt när
det inträffar en kris. Det kan handla om allt från påfrestande vädersituationer
med begränsade översvämningar som följd, till en större och mer omfattande
händelse som hotar att sätta livsviktiga samhällsfunktioner, som exempelvis
sjukvården, ur spel.
Krishantering handlar om vad Göteborgs Stad gör när krisen är ett faktum.
Förutom att rädda liv gäller det att hålla viktiga funktioner i samhället igång
och att begränsa skador på egendom och miljö.
Du har ett eget ansvar
Att kunna klara några dygn utan el, vatten eller mat är ingen lätt situation.
Men de flesta av oss kan klara det om vi tänker efter före. Om de flesta av oss
klarar de första akuta dygnen underlättar det för
dem som är mest nödställda. Då kan samhällets resurser användas för att
hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.
Vad behöver jag ha hemma?
Förbered dig genom att fundera på vad du kan behöva ha hemma vid
händelse av en kris. En och samma händelse kan drabba oss olika . Det
betyder att vi behöver ha olika saker hemma.
Exempel är vattendunkar, campingkök med bränsle, ficklampa med extra
batterier, radio med batterier, kontanter, varma kläder, filtar med mera. Du
kan läsa mer om detta i vår broschyr ”Så här klarar du dig i tre dygn” eller på
dinsakerhet.se.

Egnahemsbolaget (Göteborgs Egnahems AB)
Sedan 1933 har Egnahemsbolaget arbetat för att förverkliga drömmen om ett
eget hus eller bostadsrätt för fler göteborgare. Vi har ett särskilt ansvar för
var och vad vi bygger – och för vem. Därför erbjuder vi nybyggda, prisvärda
och trivsamma bostäder runt om i hela Göteborg, med fokus på områden som
domineras av hyresrätter. På så sätt ger vi göteborgarna möjlighet att äga sitt
boende i den stadsdel de trivs bäst. Samtidigt bygger vi ett hållbart samhälle
i Göteborg.

Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen (öppnar nytt fönster), som är
en del av Göteborgs Stad.
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