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ALE. År 2005 inträf-
fade i Ale kommun 
108 fallolyckor där 
äldre personer skada-
des så allvarligt att de 
behövde uppsöka sjuk-
hus. 

I hela landet ledde 
äldres fallolyckor 
till sjukhusvård vid 
56 000 tillfällen under 
samma tid. 

Fallolyckor bland äldre orsa-
kar idag fler dödsfall och all-
varliga skador än någon annan 
olyckstyp. 

Det visar ny statistik som 
presenteras av Civilförsvars-
förbundet i samarbete med 
Nationellt centrum för lä-
rande från olyckor vid Rädd-
ningsverket.

– Fallolyckor är händelser 
som inte får mycket utrym-
me i medier, men som ofta 
får allvarliga konsekvenser 
för den som drabbas. Civilför-
svarsförbundet vill bidra till 
ökade kunskaper och därmed 
stärka människors förmå-
ga att själva ta ansvar för sin 
och sina närståendes säkerhet, 
säger Anders M Johansson, 
generalsekreterare i Civilför-
svarsförbundet.

Under 2006 krävdes sjuk-
husvård efter äldres fallo-
lyckor vid 108 tillfällen i Ale 
kommun. Det motsvarar 29 
skadetillfällen per 1 000 in-
vånare över 64 år. I riket 
som helhet var antalet skada-
de i äldres fallolyckor under 

samma tid 56 000, eller 36 
skadade per 1000 invåna-
re över 64. Högst skaderisk 
löpte de äldre i Sorsele, med 
77 skadade i äldres fallolyck-
or per 1000 invånare över 64 
år. Lägst var skaderisken för 
äldre i Skinnskatteberg med 
endast 13 skadade per 1000 
invånare över 64 år.

Antalet dödsfall till följd 
av äldres fallolyckor har 
ökat kraftigt under senare år. 
Under 2004 omkom i hela 
landet cirka 1 300 personer 
över 64 år till följd av fallo-
lyckor, vilket är en ökning med 
30 procent på fyra år. Det är 
därmed tre gånger fler äldre 
som omkommer till följd av 
fallolyckor än det totala anta-
let döda i trafiken. 

– De äldres fallolyckor or-
sakar mycket mänskligt li-
dande och höga kostnader 
för samhället. Det sker dess-
utom ofta helt i onödan, efter-
som många av olyckorna hade 
kunnat förebyggas med bättre 
kunskaper och ett större sä-
kerhetsmedvetande, säger 
Anders M Johansson.

60 procent av alla fallolyck-
or sker i hemmet. Det finns 
ett antal enkla åtgärder som 
minskar olycksrisken, exem-
pelvis att ha halkskydd, und-
vika lösa mattkanter och slad-
dar samt se över belysningen 
i hemmet. Civilförsvarsför-
bundet erbjuder kostnadsfria 
säkerhetskurser för seniorer i 
hela landet.
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Fallolyckor 
drabbar många 
äldre i Ale

I helgen arrangerades bytesdag i Ale gymnasiums skolmatsal. Bytesdagen av barnartiklar, 
som startades upp i Surte för ett antal år sedan, har växt och blivit en stor tilldragelse för 
många kommuninvånare. Av den anledningen hade arrangören valt en större lokal denna gång 
och det skulle visa sig vara behövligt. Kön ringlade sig lång när dörrarna slogs upp klockan tio 
på lördagsmorgonen.

– Vi hade uppskattningsvis 150 personer i lokalen under de första två timmarna. Det var 
många som tog tillfället i akt att fynda bland kläder, leksaker med mera. På söndagen reade vi 
ut de varor som fanns kvar, säger Hanna Settergren.
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Välbesökt bytesdag i Nödinge

Fastighetsägare i Ale 
kommun har tilldelats 
389 000 kronor i stat-
ligt investeringsstöd 
till energieffektivise-
ring och förnybar energi 
i offentliga lokaler. 

Det motsvarar 14 kronor per 
kommuninvånare, vilket pla-
cerar fastighetsägarna i Ale på 
plats 259 bland Sveriges 290 
kommuner när det gäller att 
utnyttja stödet till energief-
fektivisering.

– Fastighetsägarnas enga-
gemang för att använda en-
ergin effektivare minskar ut-
släppen av växthusgaser. Po-
tentialen för sådana åtgärder 
är stor i de flesta fastighe-
ter, säger Louise Sarbäcken, 
chef för energirådgivning på 
E.ON Sverige.

Fram till utgången av 2008 
finns ett stöd som uppmunt-
rar till energieffektivise-
ring och övergång till förny-
bar energi i lokaler som an-
vänds för offentlig verksam-
het. Exempelvis berörs skolor, 
daghem, idrottsanläggningar 
och vårdcentraler. 

I början av oktober 2007 
hade fastighetsägare i Ale 
beviljats 389 000 kronor av 
detta bidrag. Det motsvarar 
14 kronor per invånare i kom-
munen vilket, vid en jämförel-
se med övriga kommuner, pla-
cerar fastighetsägarna på plats 
259 i ”energieffektiviserings-
toppen”. Fastighetsägarna i 

Öckerö kommun, som toppar 
listan, har beviljats stöd mot-
svarande 2 340 kronor per in-
vånare.

Exempel på åtgärder som 
kan berättiga till investerings-
stöd är konvertering av värme-
system från fossila till förny-
bara energikällor, anslutning 
till fjärrvärme, installation av 
energieffektiv belysning, till-
läggsisolering och installation 
av solceller.

Investeringsstödet infördes 
år 2005 och omfattar totalt två 
miljarder kronor fram till och 

med utgången av 2008. Stö-
dets storlek är högst 30 pro-
cent av kostnaderna, utom 
för installation av solcellsys-
tem där stödet kan uppgå till 
hela 70 procent. 

– Hittills har lite mer än 
1,4 miljarder kronor av stöd-
pengarna fördelats. Fastig-
hetsägarna i Ale kan fortfa-
rande ansöka om att få vara 
med och dela på de drygt 500 
miljoner kronor som återstår, 
säger Louise Sarbäcken.
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389 000 kronor till klokare 
energianvändning i Ale

Fredag 12 oktober

Misshandel
I samband med en privat fest i 
Maden, Älvängen, inträffar en 
misshandel. Målsägande får 
åka till Kungälvs sjukhus för att 
se om sina skador.

Lördag 13 oktober

Brand i papperskorg
Det brinner i en papperskorg 
utanför Alboskolan i Skepp-
landa vid 23-tiden. Anmälaren 
lyckas själv släcka elden. 

Misshandel rapporteras från 
Södra Klöverstigen i Nödinge. 
En person blir slagen i huvu-
det med en metallstång och får 
uppsöka sjukhus.

Söndag 14 oktober

Narkotikabrott
En person grips på Södra Klö-
verstigen i Nödinge misstänkt 
för narkotikabrott, eget bruk.

Stöld på Peabs byggarbets-
plats i Älvängen. En låsregel till 
ett förråd bryts upp. Verktyg 
och maskiner tillgrips.

Anmälan om misshandel på 
Göteborgsvägen i Älvängen. 
Ungdomar bråkar med var-
andra.

En minderårig person miss-
handlas på Folkets Husvägen 
i Nol. Målsägande får ta emot 
sparkar och slag mot huvu-
det. Gärningsmannen är känd 
av polisen.

Måndag 15 oktober

Skadegörelse
Skadegörelse mot två buss-
hållsplatser, en i Alvhem och 
en i Skepplanda.

Tisdag 16 oktober

Vapenbrott
En person i Älvängen gör sig 
skyldig till grovt vapenbrott. 
Mannen förvarar en pistol och 
ammunition i hemmet utan till-
stånd.

Onsdag 17 oktober

Skolelev misshandlad
En 14-årig tjej misshandlas på 
Aroseniusskolan i Älvängen. 
Målsägande kastas in ett skåp 
av en jämnårig elev och ska-
dorna blir så pass allvarliga att 
flickan får åka ambulans till 
sjukhus.

En person i Nol omhänder-
tas av polisen då han visar tyd-
liga tecken på narkotikapå-
verkan. Den gripne medtas för 
provtagning.

Antalet anmälda brott under 
perioden 12/10 – 18/10: 55. Av 
dessa är 15 bilinbrott och 3 bil-
tillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

ALAFORS. Strax efter 
klockan ett på ons-
dagsnatten skedde ett 
inbrott i Alafors kiosk.

En stund senare 
kunde två gärningsmän 
gripas.

Vittnen gav bra sig-
nalement, vilket blev till 
god hjälp för polisen i 
deras eftersökande.

En hundägare som var ute på 
promenad och ett ungdoms-
gäng lämnade vittnesuppgif-
ter som gjorde att de båda 
kiosktjuvarna kunde gripas. 
Ungdomarna körde först 
förbi kiosken, men vände till-
baka då de anade att något inte 
stod rätt till. Deras magkäns-
la visade sig vara befogad och 
i samma stund försvann ett 
par personer från platsen i en 
gammal Mercedes. Inbrotts-
larmet hade då ljudit och väk-
tare från två olika bevaknings-

företag kom snabbt till kios-
ken.

– En polispatrull från Kor-
tedala befann sig i närheten 
och kunde spåra fordonet till 
Nödinge. Där valde man att 
tillkalla en hundpatrull som 
nosade sig fram till den lä-
genhet där gärningsmännen 
befann sig. I lägenheten hit-
tades stöldgods, säger polis-
man Roger Sönnervik Jo-
hansson.

Övervakningskameror ska 
inom kort monteras vid Ala-
fors kiosk, det är bara en for-
malitet innan tillståndet är be-
viljat.

– Här finns ingenting av 
värde att stjäla, varken kon-
tanter eller tobak förvaras i 
lokalen efter stängningsdags, 
säger kioskägare Nader som 
lovar att bjuda på mat till de 
vittnen som bidrog med upp-
gifter så att tjuvarna kunde 
gripas.

JONAS ANDERSSON

Kiosktjuvar 
greps av polisen
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