
www.lekeberg.se 0585-487 00

Viktiga telefonnummer 

SOS Alarm 112 
Du är i en nödsituation och behöver hjälp 
omedelbart. 

Polis 114 14 
Du behöver hjälp av Polis, men är inte i en 
nödsituation. 

Information vid olyckor & kriser 113 13 
Du behöver information om olyckor och kriser 
som har inträffat. Du kan också lämna infor-
mation.  

Sjukvårdsrådgivningen 1177 
Du behöver få råd om vård. Du får svar på 
om det är något du kan göra själv eller om du 
behöver besöka en sjuksköterska eller läkare.  

Giftinformation 112 
Du behöver få akut hjälp vid förgiftnings- 
tillbud. Ring 112 och begär giftinformation. 
Vid mindre brådskande fall ring 08-33 12 31. 

Orostelefonen 020-100 200 
Du är orolig för att någon i din närhet dras till 
en våldsam rörelse eller ideologi och behöver 
stöd. 

Socialjour  
Vardagar: 0585-487 00 
Socialjour under kvällar, nätter och helger:  
019-14 93 50 eller 019-21 41 05 eller via
Polisen 114 14.

Psykiatrisk jourmottagning 019-602 56 00
Du, eller någon i din närhet, har akuta  
psykiska problem och behöver hjälp. 

BRIS - barnens hjälptelefon 116 111 
Du är under 18 år och behöver prata med en 
vuxen. Det är gratis och ditt nummer syns inte 
när du ringer. Du bestämmer själv vad du vill 
prata om. Du behöver inte tala om vem du är. 

BRIS Vuxentelefon 0771-50 50 50 
Du är orolig och har frågor som rör barn, det 
kan vara ditt eget eller andras barn. Du kan 
vara anonym. 

Kvinnojour  
Om du är i akut behov av skydd ring 112. 
Kvinnohuset Örebro: 019-14 41 99 
Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50  
Örebro tjejjour: 019-611 25 02

Hjärtstartare i Lekebergs kommun 
Hjärtstartare finns på flera platser i Lekebergs kommun. De är enkla att  
använda och hjärtstartaren kommer att berätta för dig, precis hur du ska 
göra. För uppdateringar se: www.hjartstartarregistret.se 

Kommunhuset 
Bangatan 7, Fjugesta 
Plats: I entrén 

Sparbanksbörsen  
Vallgatan 43, Fjugesta 
Plats: Vid scenen 

Lekebergs Sparbank 
Storgatan 15, Fjugesta  
Plats: Till vänster i banksalen

Mullhyttans cykel- och sågservice 
Selhagsvägen 3, Mullhyttan 
Plats: I affären 

Lekhyttans kök & kiosk 
Lekhyttan, vid E18 
Plats: Till höger innanför entrén

Ica Nära  
Fjugesta Letstig 25, Fjugesta 
Plats: Vid kassan 

Informationen i detta uppslag är från juni 2017

Här informerar kommunen 
I en krishändelse så informerar Lekebergs kommun via hemsidan  
www.lekeberg.se, kommunens växel 0585-487 00 och Facebook- 
sidan www.facebook.com/lekebergskommun.  
Viktigt meddelande till allmänheten skickas ut via radio och TV. 

Fysiska informationsplatser i Lekebergs kommun 

Mina viktiga telefonnummer

Lekebergs kommun informerar

Var förberedd - packa en krislåda 
Vid en samhällsstörning måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra 
flesta att behöva klara sig själva en tid. Se därför till att du och dina nära klarar vardagen även om samhället 
inte fungerar som ni är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot 
viktig information. Kommunhuset, Fjugesta 

Bangatan 7 

Lanna Bokhandel 
Lanna centrum 

Best Arena, Hidinge 
Vretalund 

Ica Träffen, Mullhyttan 
Letstig 17

Hackvads via  
Korsningen Länsväg 534 och 
Kräcklingevägen. 

Brohyttan/Brotorp  
Brotorp 3, anslagstavlan vid 
spåret 

Lekhyttan 
Vid Q-star macken

Vekhyttan  
Korsningen Kvistbrovägen 
och Mullhyttevägen. 

Ri
v 

ur
 o

ch
 sp

ar
a!

Ri
v 

ur
 o

ch
 sp

ar
a!

Tema: Kris och säkerhet

Samla gärna ihop det nödvändigaste och förvara på ett och samma ställe – så att du är förberedd när väl en 
samhällsstörning sker. En ”krislåda” kan till exempel innehålla:

Fotogenlämpa och bränsle

Sovsäck, filtar och varma kläder

Tändstickor 

Stearin- och värmeljus

Dunkar att hämta vatten i 

Husapotek med det viktigaste 

Mat som klarar rumstemperatur  
Till exempel ris, pasta, nötter och choklad. 

Powerbank (nödladdare) till mobilen

Kontanter

Papperslista med nummer till anhöriga,  
grannar, kommunen, räddningstjänsten,  
elleverantören med flera. Se högersidan. 

Campingkök med bränsle

Mediciner
Hygienartiklar som funkar utan vatten 

Radio som går på batteri eller som kan vevas upp Ficklampa med extra batterier 

Lannalodge  
Lanna  
Plats: I restaurangen 
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Krislåda 

Packades: 

Krislådan finns: 

Vid en händelse där det inte går att informera elektroniskt så 
kommer kommunen att sprida information via skyltar och  
affischer på specifika platser förutsatt att dessa är tillgängliga. 

0585-487 00www.lekeberg.se 




