
   

 

 

KÅRCHEFEN HAR ORDET  
Jag hoppas att alla har haft en bra sommarledighet 

och att ni nu har fått ny energi inför hösten. Flera av er 

har också genomfört olika frivilligutbildningar och jag 

hoppas att de har varit givande. 

 

Vi lever fortsatt i en tid med påverkan av COVID-19 

som vi behöver ta hänsyn till för kårens verksamhet. 

Det hindrar oss inte från att ordna spännande 

arrangemang som jag hoppas på att ni har möjlighet att 

delta i. 

 

Under våren och försommaren har vi genomfört två 

spännande föreläsningar. Kristina Smith berättade om 

den aktuella hotbilden och vi hade spännande 

diskussioner kopplat till ämnet. Att vara kvinna i ett 

traditionellt mansdominerat yrke som brandman och 

hur det är att jobba i yrket berättade Sara Lif om i en 

annan spännande föreläsning. 

 

Under sommaren har vi i kåren fortsatt att stötta 

Region Uppsala med vaccinationsvärdar, men via Röda 

Korset istället för i egen regi. Behovet av 

vaccinationsvärdar är fortfarande stort så anmäl ert 

intresse! 

 

Under sommaren har även arbetsgrupp AG 

kommunikation påbörjat sin verksamhet och vi är 

jätteglada att vi får stöd med kommunikationen inom 

kåren. Arbetsgruppen kommer att presentera sig och 

sitt uppdrag lite längre fram i detta nyhetsbrev. 

 

Under hösten kommer vi i kårstyrelsen att fortsätta 

att fokusera på det interna arbetet och 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. 

 

I höst kommer vi att påbörja arbetet för att starta 

upp en arbetsgrupp för ungdomar (15–25 år) i kåren 

där de unga tillsammans kan skapa sin egen 

verksamhet och driva den själva. Se upprop längre fram 

i medlemsbladet. 

 

Vi har vidare planer för nästa år att starta en 

arbetsgrupp för daglediga som på samma sätt ska 

kunna planera och driva egen verksamhet som 

genomförs på dagtid. Vi tror nämligen att det finns ett 

stort engagemang och vilja hos våra medlemmar att 

vilja bidraga och hjälpa till utifrån de intressen man har. 

Håll ögonen öppna för mer information framöver.  

 

Den 10 september är det svenska lottans dag! En 

dag värd att fira och visa att vi finns. Visa att du är lotta 

genom att bära våra profilkläder/profilprodukter, 

lottabrosch eller lotta-ryggsäck. Profilprodukter kan du 

köpa i Lottashoppen som du hittar på organisationens 

hemsida. 

Passa också på att spana in höstens kårprogram. Jag 

hoppas att ni hittar aktiviteter som tilltalar er! 

 

 

 

Annelie Jansson,  

Kårchef, 070-334 38 39 
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AG KOMMUNIKATION 
En kort presentation av kårens nya kommunikatörer! 

 

 

         

Lotta Nyström, huvudansvarig för 

AG Kommunikation 

Skrivandet och skapandet av texter 

har nog varit min kopp av te ända 

sedan jag lärde mig att skriva på 

lekis. Som kårens sekreterare 

skriver jag ju redan de mer formella 

texterna, men som kommunikatör 

kan jag nu få mer utlopp för min 

kreativa skriftliga ådra. I AG 

Kommunikation skapar vi t.ex. 

detta medlemsblad, men vi 

kommer även uppdatera hemsidan 

och våra sociala medier, skapa 

rekryteringsannonser m.m. Jag har 

tre härliga kommunikatörer till min 

hjälp. Nedan presenterar de sig lite 

närmare. 

 

          

  Maria Bäärnhielm, kommunikatör 

Jag är ”ny på tre sätt”: nyinflyttad i 

Uppsala (oktober 2020), nybliven 

lotta (februari 2021) och ny som 

kommunikatör för Uppsala lottakår 

(juni 2021). Jag är från Stockholm, 

men valde att flytta till Uppsala för 

att slippa pendlingen då jag arbetar 

på Läkemedelsverket sedan flera år. 

En dag i veckan arbetar jag dock 

fortfarande i Stockholm som läkare 

på en neurologimottagning.  

Jag gick med i lottakåren då jag 

länge haft ett intresse för 

försvarspolitik och krisberedskap 

och nu, under den kris som 

pandemin innebär, kände att jag 

ville göra något mer för att bidra till 

ett säkrare och tryggare samhälle. 

 

Då jag alltid haft ett intresse för att 

skriva och kommunikationsfrågor 

på olika sätt alltid funnits med 

under mitt yrkesliv även om jag inte 

är kommunikatör professionellt, så 

nappade jag när medlemmar till AG 

kommunikation efterlystes. Det 

hela är nytt och spännande och jag 

hoppas kunna bidra till att 

lottakårens verksamhet blir mer 

känd och att fler vill bli lottor!  

 

 

          

Ulrika Forslund, kommunikatör   

Jag blev medlem i lottakåren 2019, 

efter att ha haft skogsbränderna 

2018 ganska nära inpå. Jag har alltid 

haft en vilja av att hjälpa till vid 

svårigheter. I en större kris känner 

jag att jag med min kunskap och 

erfarenhet som administratör skulle 

kunna bidra, därför valde jag att 

utbilda mig till stabsassistent, i det 

civila spåret.  

 

Jag var med och startade upp 

Uppsala lottakår i slutet av 2019. I 

samband med det startade jag ett 

Facebook- och ett Instagramkonto 

för Uppsala lottakår. Jag har också 

uppdaterat hemsidan som låg nere i 

flera år, så att man nu kan läsa mer 

aktuell information om vad som 

händer i kåren och om man vill, 

komma i kontakt med oss. 

 

Jag gillar att skriva och vill gärna nå 

ut med den fina verksamhet som 

finns i Uppsala och i Svenska 

Lottakåren. Med de sociala 

medierna hoppas vi på att kunna nå 

ut till ännu fler tjejer i Uppsala som 

skulle vilja göra skillnad och bidra 

för ett säkrare och bättre samhälle. 

 

 

Lina Sigurdh, kommunikatör 

Jag har framförallt hand om våra 

sociala medier. Jag är student vid 

Uppsala Universitet, i våras tog jag 

examen i Freds- och Konfliktstudier 

och nu till hösten ska jag plugga 

ryska. Jag har alltid haft ett intresse 

för säkerhetspolitik och det var det 

som ledde mig till lottakåren: jag 

känner att jag faktiskt kan nå ut och 

göra skillnad som lotta!  

 

Till hösten ska jag även, äntligen, 

efter mycket förseningar och 

störningar, gå GU-F:en och påbörja 

min väg mot att bli grön lotta. 



   

 

 

 

SIDAN 3: 
Att göra en insats under coronapandemin 

Som du kanske redan känner till, så har vår insats 

Hämta medicin och post nu avvecklats, men vi behöver 

fortfarande vaccinationsvärdar, främst i Gottsunda!  

I första medlemsbladet berättade Eva-Karin Brodin 

om våra insatser och uppmanade då till att inte tveka 

att anmäla ditt intresse. Nu söker vi på nytt 

vaccinationsvärdar, så vi uppmanar igen till att tveka 

inte, anmäl dig om du har möjlighet! 

 

Vi har ju varit med som vaccinationsvärdar sedan 

starten i Gottsunda och har varit Uppsala Region 

behjälpliga sedan dess. Först i egen regi, men nu är det 

Röda Korset som står för ansvaret, medan vi stöttar 

upp med lottor till insatsen. Inledningsvis fungerade 

vaccinationsvärden som vägledare, men nu kan du även 

få andra uppgifter, t.ex. dela ut munskydd och 

handsprit till dem som ska vaccinera sig. 

 

Insatsen vaccinationsvärdar kommer successivt att 

plana ut, men fortfarande finns det alltså behov av fler 

vaccinationsvärdar. Slutdatum för vår insats som 

vaccinationsvärdar på UKK är 24 september, men det 

finns ännu inget slutdatum satt för insatsen 

vaccinationsvärdar Gottsunda.  

 

 

Här är vår kårchef 

Annelie och 

styrelseledamoten 

Lena i action som 

vaccinationsvärdar –

bli vaccinationsvärd i 

Gottsunda du också! 

 

   

Anmäl ditt intresse för att bli vaccinationsvärd till vår 

kårmail: uppsala@svenskalottakaren.se  

Du kommer då att få mer information om hur du ska gå 

tillväga. Du som redan har ställt upp på pass som 

vaccinationsvärd tidigare kan boka in dig på pass via 

bokningssidan. Vår insats som vaccinationsvärdar är 

mycket uppskattad. Detta är ett exempel på hur vi som 

lottor kan göra skillnad i kristider, t.ex. i en 

coronapandemi. 

   

Vi lottor är en samhällsresurs och en kraft att lita på.  

Din insats är viktig! 

  

PÅVERKANSKAMPANJER 
Nästa år, 2022, är det ett valår. Detta är inte bara av 

intresse för väljare och politiska partier. Inför kommande 

val vet vi på förhand att det finns aktörer och främmande 

makt som vill påverka valet av olika anledningar. Ett 

verktyg som de kan använda sig av är vad vi kallar för 

påverkanskampanjer. Det kan t.ex. handla om att sprida 

desinformation. 

 

Vi vill redan nu puffa för att i november kommer vi att 

genomföra en digital föreläsning, där en föreläsare från 

MSB kommer att berätta för oss om påverkanskampanjer 

och vad som kan vara bra för oss att veta för att försöka 

undvika desinformation etcetera. Håll utkik för närmare 

information om datum för denna digitala föreläsning! 
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SVENSKA LOTTANS DAG 10 
SEPTEMBER! 

För nästan hundra år sedan, närmare bestämt 10 

september 1924, bildades lottaorganisationen. På den 

tiden hette organisationen Sveriges Landstormskvinnor, 

men under andra världskriget i samband med att 

Landstormen lades ned 1942, så uppkom namnet 

Riksförbundet Sveriges lottakårer. Med andra ord, det vi 

idag kallar för Svenska Lottakåren. Det kan också vara 

roligt att känna till att Uppsala lottakår bildades våren 

1928 och det sägs att det redan av första 

mötesprotokollet framgick att det var en lottaförening. Så 

namnet lotta användes alltså redan från start och 

medlemmarna var lottor tillhörandes lottakårer, även om 

organisationen hette något annat inledningsvis. 97 år är 

en aktningsvärd ålder och lottadagen 10 september är 

med andra ord en dag värd att fira för oss lottor!  

 

 

 

 

 

Fira lottadagen genom att ta på dig t.ex. en 

lottatröja, en SLK-brosch eller Uppsala lottakårs rosa 

reflexväst! Har du inte hämtat ut din reflexväst än, så 

maila till kårmailen uppsala@svenskalottakaren.se och 

uppge vilken storlek du vill ha, så tar Eva-Karin i 

styrelsen kontakt med dig för att bestämma dag och 

tidpunkt för hämtning/lämning av reflexvästen. Passa 

på att hämta din reflexväst innan 10 september, så kan 

du ha på dig den på lottadagen. Du får den dessutom 

helt gratis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Här är vår 

fina reflexväst! 

 
 

 

Visste du förresten att det finns en lottabakelse? Det 

är en rulltårteliknande bakelse med fyllning av hallon, med 

blåbär och grädde på toppen, gul marsipan runt om samt 

med en krona av vit choklad. Gör gärna din egen variant 

till lottadagen och bjud andra på om du har möjlighet. 

Annars funkar det såklart bra att äta den helt själv också. 

Om du bjuder andra, t.ex. dina vänner eller på 

arbetsplatsen/i skolan, så berätta att det är svenska 

lottans dag och passa gärna på att berätta mer om att du 

är lotta i Uppsala lottakår. Du kan även fotografera din 

lottabakelse och skicka in bilden till kåren, så kan vi med 

din tillåtelse publicera den på våra sociala medier. 

 

Vi har också skapat en rekryteringsfolder där det bl.a. 

står uppgifter om vad Uppsala lottakår är, vad du som 

medlem kan göra hos oss, kontaktuppgifter m.m. Denna 

folder kommer att mailas ut inom kort. Skriv gärna ut den i 

flera exemplar, vik den till en tredelad folder och dela ut 

till kvinnor på arbetsplatsen, skolan eller i vänkretsen. 

Dela då förslagsvis ut den i samband med Svenska lottans 

dag. Så kan du hjälpa till att uppmärksamma och visa upp 

både Svenska Lottakåren och Uppsala lottakår på en och 

samma gång. Vi hoppas givetvis på att det finns fler 

kvinnor därute i Uppsala med omnejd som vill bli lotta i 

Uppsala lottakår och vi tar mer än gärna emot fler lottor! 
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KÅRAKTIVITETER 
Webbföreläsningar och andra aktiviteter

Välkommen på webbföreläsningen ”Kost vid höjd 

beredskap”! Anna-Karin Lindroos på Livsmedelsverket är 

insatt i regeringsuppdraget om kost vid höjd beredskap 

och kommer att berätta för oss om detta 

regeringsuppdrag. Vi får även möjlighet att ställa frågor till 

Anna-Karin.  

 

NÄR OCH VAR? 21 oktober kl. 18.00-20.00 via Zoom. 

Spara datumet redan nu. OBS! Din anmälan ska mailas in 

senast 14 oktober till uppsala@svenskalottakaren.se och 

därefter får du som har anmält deltagande länken till 

webbföreläsningen. 

 

 

 

Vi har genomfört en trevlig och givande digital träff för nya 

medlemmar 19 augusti och kommer att hålla en 

ytterligare träff för nya medlemmar och köande 

medlemmar i slutet av året. Två onsdagskvällar, 1 och 8 

september genomförs en digital lottakunskap tillsammans 

med Stockholms flyglottakår. Det är glädjande att flera 

lottor från Uppsala lottakår kommer att vara med på 

denna webbaserade lottakunskap.  

 

Vecka 39 är det krisberedskapsveckan. I år är temat 

demokrati. Som tidigare nämnt kommer det i november 

att bli en webbföreläsning om påverkanskampanjer, vilket 

går hand i hand med temat demokrati. Håll utkik efter 

blänkare på våra sociala medier.  

 

Vi kan redan nu avslöja att ifall smittspridningen i 

samhället är låg och om coronarestriktionerna så tillåter, 

så kommer vi att hålla ett glöggmingel i advent. Detta 

glöggmingel genomförs givetvis endast utifrån rådande 

restriktioner. Vi får hålla en tumme för att detta kan bli av 

och återkommer med mer information framöver. 

  

Fler webbföreläsningar är under planering. En dagbok från 

GU-F kommer att publiceras på våra sociala medier senare 

i september. Spännande! Vi kommer även att publicera en 

artikel på hemsidan om en civil stabsassistent som har gått 

grundkursen under sommaren. När datum för fler 

aktiviteter har spikats läggs det ut på vår hemsida och våra 

sociala medier, men även medlemsutskick kommer att 

göras. Håll koll på en dator/smartphone nära dig!

 

EFTERLYSES: 
Unga eldsjälar! 

 

VAD: Vi söker dig som vill vara med och utveckla 

Uppsala lottakårs ungdomsarbete för våra lottor i 

åldern 15–25 år.  

VAR: AG Ungdom – en arbetsgrupp som för kårens 

räkning tillsammans jobbar fram ett program och 

aktiviteter som passar för våra unga lottor. AG Ungdom 

lägger själva upp sitt arbete, men rapporterar till 

kårstyrelsen via sin kontaktperson. 

VEM: Du är mellan 15 och 25 år, är medlem i Uppsala 

lottakår och brinner för att skapa meningsfulla 

aktiviteter för de unga lottorna i vår kår. Vill du vara 

med och utveckla kårens ungdomsarbete, så häng med i 

AG Ungdom! 

 

INTRESSERAD: Hör av dig till kårstyrelsen senast 21 

september 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 ungdomsarbete. 

mailto:uppsala@svenskalottakaren.se
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”Vi lever fortsatt i en tid med påverkan av COVID-19 som vi behöver ta hänsyn 

till för kårens verksamhet. Det hindrar oss inte från att ordna spännande 

arrangemang som jag hoppas på att ni har möjlighet att delta i.” 

 

 

”97 år är en aktningsvärd ålder och lottadagen 10 september är med andra 

ord en dag värd att fira för oss lottor!” 

 

 

Webbföreläsning ”Kost vid höjd beredskap” 21 oktober kl.18.00-20.00  

– anmäl ditt deltagande till kårmailen. Välkommen! 

 

 

Unga eldsjälar sökes till arbetsgruppen AG Ungdom – var med och utveckla vår 

ungdomsverksamhet! 

 

 

Gör en insats – bli vaccinationsvärd i Gottsunda eller UKK.  

Anmäl ditt intresse till kårmailen. Du behövs! 

 

 

Mailadress till Uppsala lottakår: 

uppsala@svenskalottakaren.se 

 

Uppsala lottakår 

Ansvarig utgivare: Uppsala lottakår, styrelsen/AG Kommunikation 

Text: Annelie Jansson och Lotta Nyström samt med bidrag av Maria Bäärnhielm, Ulrika Forslund och Lina Sigurdh  

till presentationsavsnittet. 

Layout och redigering: Lotta Nyström 

 

Bildmaterial: 

Foton i presentationsavsnittet är privata foton publicerade med tillstånd av Maria Bäärnhielm, Ulrika Forslund 

Lotta Nyström och Lina Sigurdh.  

Övriga bilder är lånade från Svenska Lottakårens bildbank och är bilder som Uppsala lottakår har tillåtelse att 

använda i våra kommunikationskanaler. 

 

 


