
 
  

 

 

KÅRCHEFEN HAR ORDET  
Våren har kommit, träden har börjat slå ut 

sina knoppar, vårblommorna blommar och ljuset 

och värmen är tillbaka. Det är en härlig tid med 

mycket som händer i naturen, så passa på att gå 

ut och njut av den. COVID-19-situationen gör att 

vi inte kan njuta av våren tillsammans i grupp, 

men det hindrar oss inte att enskilt finna och 

njuta av även de små sakerna – vilket kanske är 

extra viktigt i dessa tider. Bara för att vi inte kan 

träffas fysiskt innebär det inte att vi inte kan ses, vi 

kan ändå ses digitalt. Vi har några intressanta 

aktiviteter på gång för er här under våren, som 

digitala träffar/föreläsningar etc. 

 

Under våren har vi i kåren stöttat Region 

Uppsala med vaccinationsvärdar i Gottsunda. 

Av flera anledningar, men framförallt för att vi 

inte har kunnat fylla upp behovet av bemanning, 

så har vi sett oss tvungna att säga ifrån oss 

ansvaret. Vårt stöd har varit mycket uppskattat 

av både regionen och besökare vid 

vaccinationsstationen. Svenska Röda Korset tar 

nu över bemanningsansvaret för uppdraget, 

men vi kommer självklart även fortsättningsvis 

vara med och bemanna dessa uppdrag i den 

utsträckning vi kan. Särskilt utskick om detta 

kommer att gå ut till er.  

 

Vi fortsätter även med vårt stöd att hämta ut 

mediciner till dem som har behov av stöd. Ett 

stort tack till alla er som ställer upp och har ställt 

upp som frivilliga vid dessa uppdrag! 

 

Kårstyrelsen kommer under 2021 att ha fokus 

på det interna arbetet och att hitta bra 

arbetssätt och rutiner som även kan hålla 

framöver. Vi vill se till att kåren är stabil och för att 

få till det, så är det inte enbart styrelsens 

engagemang som är avgörande, utan tvärtom, 

det är ni medlemmar som är nyckeln till att vi ska 

få en aktiv och stabil kår. 

 

          

 Foto av Ulrika Forslund 

 

Kårstyrelsen har kommit fram till att vi 

tillsammans ska starta ett antal arbetsgrupper. Vi 

tror att det finns ett stort engagemang och en 

vilja hos våra medlemmar att bidra och hjälpa till 

utifrån de intressen man har. Först ut är en 

arbetsgrupp som kommer att jobba med 

kommunikation. Ni som tycker att 

kommunikationsfrågor eller språkfrågor är extra 

intressant och roligt, titta längre fram i detta 

nyhetsbrev för mer information och tveka inte att 

anmäla ert intresse. 

 

Under hösten planerar vi att kunna starta en 

ungdomsgrupp (15–25 år), så ni som tycker att 

det verkar himla kul – håll ögonen öppna för mer 

information framöver. 

 

Annelie Jansson,  

Kårchef, 070-334 38 39 
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STYRELSEN 
En kort presentation av styrelsemedlemmarna 

Annelie Jansson, kårchef. 

Har varit lotta sedan 1993 och 

har ett avtal i Flyget. ”Jag 

blev lotta främst för att få mer 

kunskap om totalförsvaret 

och själv kunna få välja vad 

jag skulle göra i händelse av 

höjd beredskap, kalla kriget 

var fortfarande högst 

påtagligt”.  

 

Annelie arbetar på 

Livsmedelsverket som 

beredskapshandläggare 

sedan mitten av april 2021, 

men hon har arbetat i 20 år 

med beredskapsfrågor 

(krisberedskap/civilt försvar) 

på MSB och dess 

föregångare. 

 

Ulrika Forslund, vice 

kårchef. Ulrika blev lotta 2019 

och är civil stabsassistent i 

stabspoolen. ”Jag upplevde 

vid skogsbränderna 2018 att 

jag ville kunna hjälpa till när 

det händer något i samhället. 

Som tidigare administratör 

kände jag att jag bäst kunde 

göra en insats som 

stabsassistent”. Ulrika arbetar 

med IT-support för lönesystem. 

 

Lotta Nyström, sekreterare. 

Har varit lotta i drygt 20 år, 

ursprungligen som marinlotta, 

men har numera endast avtal 

i Hemvärnet och har 

befälsbefattning där. ”Jag 

blev lotta för att jag var 

intresserad av totalförsvaret 

och för att kunna göra en 

samhällelig insats”. 

 

Lotta är även kårens 

utbildningslotta. Om du vill 

utbilda dig till avtal, så 

behöver du först få en 

utbildningsplan upprättad 

innan du söker utbildningen. 

Detta hjälper Lotta dig med. 

 

Agneta Hedin, kassör. Var 

lotta för 40 år sedan och 

utbildades då till 

sambandslotta inom armén. 

Våren 2020 gick hon med 

nystartade Uppsala lottakår. 

”Jag har valt att gå med i 

Lottorna igen för intresset för 

försvarsfrågorna samt att få 

träffa andra lottor”.  

 

Agneta jobbar med 

egendomsförvaltning och 

dess ekonomi inom Svenska 

Kyrkan Uppsala stift. 

 

Eva-Karin Brodin, ledamot. 

Har varit lotta sedan 2019. 

Eva-Karin blev lotta efter 

pensionen för att hon vill 

känna sig behövd, kunna 

göra skillnad, vara 

samhällsengagerad och 

deltaga i totalförsvaret.  

 

Eva-Karin arbetade största 

delen av sitt yrkesliv i SAS, 

varav de senaste 30 åren som 

ledare med personalansvar.  

 

Om du vill ha Uppsala 

lottakårs reflexväst, så kan du 

hämta ut den hos Eva-Karin. 

Maila till kårmailen att du vill 

få en reflexväst, så tar Eva-

Karin kontakt med dig. 

 

Lena Bjuhr Erngren, 

ledamot. Har varit lotta sedan 

2019. ”Jag gick med i 

lottakåren av nyfikenhet och 

att jag kände att jag vill bidra 

i kriser och tillhöra 

totalförsvaret. Nu under 

pandemin har jag bl.a. 

hämtat medicin åt människor 

i karantän och varit 

vaccinationsvärd. Jag känner 

att jag har bidragit i 

pandemiarbetet.” 

 

Lena arbetar som 

kvalitetschef inom vård och 

omsorg och är egen 

företagare som kvalitets- och 

miljörevisor. 

 

Kristina Jansson, ersättare. 

Har varit lotta sedan 2019 och 

blev lotta för att hon vill vara i 

ett sammanhang där vi hjälps 

åt att stärka Sveriges 

beredskap. Kristina jobbar på 

Livsmedelsverket som 

utredare. 

 

Ann Pettersson, ersättare. 

Ann blev lotta 2020 för att hon 

vill göra en insats. Hon ska 

påbörja en utbildning till 

fältkock i Hemvärnet hösten 

2021. Ann är docent i kirurgi 

vid Institutionen för kliniska 

vetenskaper vid SLU. 



 
  

 

 

 

PÅ UPPDRAG 
Att göra en insats under coronapandemin  

”Jag heter Eva-Karin Brodin och gick med i 

Uppsala lottakår (ULK) för ett par år sedan i 

samband med att jag slutade arbeta. 

Anledningarna var flera: jag ville fortsatt känna 

mig behövd, göra skillnad, vara 

samhällsengagerad samt vara en del av 

totalförsvaret. Sedan pandemiutbrottet har jag 

som lotta fått förverkliga delar av ovanstående.  

 

ULK har i samarbete med Röda Korset hjälpt till 

att hämta post och apoteksvaror till de som av 

olika anledningar pga. pandemin inte har 

kunnat göra det själva. Jag har på dessa 

uppdrag fått träffa många tacksamma 

människor och har haft många goda och 

givande samtal.  

 

             

Fotograf: Lotta Nyström  

 

I samarbete med Region Uppsala har vi också  

sedan vaccinationerna startade varit 

vaccinationsvärdar i Gottsunda. Uppdraget där 

har varit att vara vägvisare samt svara på 

praktiska frågor. Där har jag mött ängsliga, 

förväntansfulla och glada människor som också 

gärna har stannat till för att prata en stund. I 

båda insatserna har jag verkligen märkt det 

uppdämda behovet att få prata.  

 

Om du funderar på att anmäla ditt intresse för 

någon insats, tveka inte! Jag lovar att de olika 

uppdragen kommer att kännas behjärtansvärda. 

Så när jorden börjar snurra åt rätt håll igen kan vi i 

Uppsala lottakår verkligen känna att vi har gjort 

en insats och har bidragit till att göra skillnad!” 

 

Vice kårchef Ulrika är samordnare inom ULK för 

insatsen hämta ut medicin och post. Hon 

fördelar uppdragen till lottorna som är med i 

insatsen. Du får om möjligt ett uppdrag i ditt 

närområde. Du kommer själv överens med den 

behövande när uppdraget passar bäst att utföra 

för både dig och den behövande. 

 

Insatsen vaccinationsvärd Gottsunda har 

avslutats, men insatsen vaccinationsvärd UKK 

och Fyrishov är på gång i samarbete med Röda 

Korset. En länk till Röda Korsets sida för bokning 

av pass som vaccinationsvärd kommer att 

skickas ut till medlemmarna i ett mail. Därefter 

kan du själv gå in och välja den tid och dag som 

passar dig. Reseersättning/milersättning kommer 

att erhållas från Röda Korset. Röda Korset 

tillhandahåller namnskylt (med lottakårens och 

Röda Korsets logga på) och reflexvästar för 

vaccinationsvärd som ska bäras under insatsen.  

 

Anmäl ditt intresse för att göra en insats till 

uppsala@svenskalottakaren.se (ange vilken 

insats det gäller eller om du vill hjälpa till i båda 

insatserna), så tar Ulrika eller någon annan i 

kårstyrelsen kontakt med dig. 

 

                  

Fotograf: Lotta Nyström 
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KÅRAKTIVITETER 
Webbföreläsningar på gång!

Välkommen på webbföreläsningen ”Hotbild – 

vilka hot har vi att hantera?”.  

 

Kristina Smith från Uppsala lottakår är insatt i 

ämnet och berättar om den aktuella hotbilden. 

Vi får även gott om tid att ställa frågor till Kristina.  

 

NÄR OCH VAR? 18 maj kl. 18.30-20.00 via Zoom.  

OBS! Din anmälan ska mailas in senast 14 maj till 

uppsala@svenskalottakaren.se och därefter får 

du som har anmält deltagande länken till 

webbföreläsningen. 

 

Fler webbföreläsningar är under planering, men 

vi kan redan nu avslöja att Sara Lif från 

räddningstjänsten kommer att föreläsa för oss 

den 16 juni kl. 18.30-20.00 om hur det är att 

arbeta som kvinnlig brandman och 

räddningsledare. Info om anmälan till denna 

webbföreläsning kommer framöver. Till hösten 

kommer webbföreläsningen ”Kost vid höjd 

beredskap”, där en anställd vid Livsmedelsverket 

kommer att berätta mer om detta 

regeringsuppdrag. En digital lottakunskap 

kommer att hållas någon gång i augusti eller 

september. Håll utkik!

 

 

                                                        

 

 

EFTERLYSES: 
Kårmedlemmar som älskar kommunikation! 

 

VAD: Vi söker dig som vill vara med och jobba 

med Uppsala lottakårs kommunikation.  

VAR: Ag kommunikation – en arbetsgrupp som 

för kårens räkning jobbar med intern och extern 

kommunikation, kårens sociala medier, att ta 

fram kårens medlemsblad m.m. samt stödjer 

styrelsen i kommunikationsarbetet. Ag 

kommunikation lägger själva upp sitt arbete och 

återrapporterar till kårstyrelsen via sin 

kontaktperson. 

VEM: Du ska vara medlem i Uppsala lottakår och 

ha ett brinnande intresse för 

kommunikationsfrågor eller det svenska språket. 

Du känner att du vill vara med att utveckla 

kårens interna och externa kommunikation. 

 

INTRESSERAD: Hör då av dig till kårstyrelsen senast 

31 maj 2021. Skicka ett mail till kårens mailadress 

uppsala@svenskalottakaren.se och skriv några 

rader om dig själv och om vad du vill/kan bidra 

med för Uppsala lottakårs kommunikation. 

 

  

Det här fotot av Okänd författare Bild lånad från nätet: ”Blankmen shaking hands in computors” 

mailto:uppsala@svenskalottakaren.se
https://www.wisc-online.com/assetrepository/viewasset?id=1452
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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”Bara för att vi inte kan träffas fysiskt, så innebär det inte att vi inte 

kan ses, vi kan ändå ses digitalt”:  

 

Webbföreläsningar 18 maj och 16 juni – anmäl ditt deltagande till 

kårmailen. Välkomna! 

 

 

”Så när jorden börjar snurra åt rätt håll igen kan vi i Uppsala 

lottakår verkligen känna att vi har gjort en insats och har bidragit till 

att göra skillnad!”: 

 

Gör en insats – hämta ut medicin och post och/eller var 

vaccinationsvärd UKK eller Fyrishov. Anmäl ditt intresse till kårmailen. 

Du behövs! 

 

Mailadress till Uppsala lottakår: 

uppsala@svenskalottakaren.se 

 

 

Uppsala lottakår 

Ansvarig utgivare: Uppsala lottakår, styrelsen 

Text: Annelie Jansson, Eva-Karin Brodin och Lotta Nyström med bidrag av övriga styrelsemedlemmar till 

presentationsavsnittet. 

Layout och redigering: Lotta Nyström 

 

Bildmaterial: 

Foton av Ulrika Forslund och Lotta Nyström 

”Blankmen shaking hands in computors” är lånad från online-bilder. Internetkälla: 

 https://www.wisc-online.com/assetrepository/getfile?id=1452&getType=view&width=0&height=0 

 

 


