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SURTE. En hjärtstar-
tare fi nns nu installe-
rad på Coop i Surte.

Det har blivit verk-
lighet tack vare Ale 
Rotary.

– Vi har donerat den 
till Ales medborgare 
och valt att placera den 
här i matbutiken, säger 
Leif Axelsson, presi-
dent i Ale Rotary.

Hjärtstartare, så kallade 
defibrillatorer, finns på flera 
platser i kommunen, bland 
annat på Ica Supermarket i 
Älvängen och Ica Kvantum 
Ale Torg. Den södra kom-
mundelen har emellertid 
varit en svart fläck på kartan 
– fram till nu.

– Det är orsaken till varför 
vi valde just Surte. Att det 
blev Coop beror på att till-
gängligheten är väldigt god, 
generösa öppettider och att 
här rör sig mycket folk, säger 
Leif Axelsson. 

Varje år drabbas 10 
000-15 000 personer i Sve-
rige av plötsligt hjärtstopp. 
Plötsligt hjärtstopp innebär 
att en person plötsligt kol-
lapsar på grund av att hjärtat 
stannar utan förvarning. Vid 
hjärtstopp är tiden kritisk. 
Regeln är att direkt ge hjärt-
lungräddning och sedan 
starta hjärtat med en defibril-
lator.

– Ett fantastiskt bra ini-
tiativ av Ale Rotary som vi 
naturligtvis välkomnar med 
öppna armar, säger Jesper 
Andersson, butikschef på 
Coop i Surte.

I måndags kväll över-
lämnades hjärtstartaren och 
samtidigt genomgick Coops 
personal, tillsammans med 
Rotarys medlemmar, en 
utbildning via Civilförsvars-
förbundets försorg. Delta-
garna fick lära sig hur appa-
raten fungerar och samtidigt 
friska upp sina kunskaper i 
hjärt-lungräddning.

– Hjärtstartaren är väldigt 
lätt att använda och den ger 
hela tiden instruktioner om 
nästa steg i processen, säger 
Jesper Andersson.  

Hjärt-lungräddning ges 
för att ”hålla igång hjärtat” 
inför defibrillering. Det 
gäller att snabbt undersöka 
den medvetslösa personen 
genom att kontrollera med-
vetande, andning och puls. 
Både nationella och inter-
nationella riktlinjer rekom-
menderar att hjärt-lungrädd-
ning påbörjas inom en minut 
efter hjärtstoppet och att 
hjärtstartare sätts in inom 
fem minuter. Om dessa kri-
terier uppfylls kan mellan 50 
och 75 procent av de drab-
bade räddas till livet.

– Vi fick en väldigt bra 
utbildning av Hans Gran-
kvist från Civilförsvarsför-
bundet. Han menade att varje 
moment i metoden för hjärt-
lungräddning inte behöver 
vara exakt rätt utfört, huvud-

saken är att man gör något 
för den person som drabbats 
av plötsligt hjärtstopp, säger 
Leif Axelsson. 

H j ä r t - l u n g r ä d d n i n g 
består av två moment – dels 
hjärtkompressioner som 
ges med händerna och som 

hjälper det syresatta blodet 
att cirkulera i kroppen, dels 
mun mot mun-metoden 
där man blåser in luft i den 
medvetslöses lungor. Hjärt-
lungräddning återstartar 
inte hjärtat, men ser till att 
blodet syresätts och cirkula-

tionen upprätthålls i krop-
pen i väntan på defibrillering 
(hjärtstartare).

Hjärtstartare installerad på Coop i Surte
– En donation av Ale Rotary

Ale Rotary har donerat en hjärtstartare till kommuninvånarna som man valt att placera på 
Coop i Surte. Här ses Rotarys president Leif Axelsson tillsammans med Coops butikschef 
Jesper Andersson.  

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

SPF Alebygden har haft 
ett flertal kurser i vinkun-
skap. Nu var det dags att lära 
sig mer om ost. Owe Daf-
gård hade engagerat David 
Andelius även kallad “Ost-
David” som lärare. 25 med-

lemmar fick en givande lek-
tion. Man fick prova ett stort 
antal ostar som alla smakade 
fantastiskt gott. Priset kanske 
skrämmer många, men man 
behöver å andra sidan inte så 
mycket. En liten bit ost till ett 

passande vin smakar ljuvligt.
De som har fått ett rabatt-

vykort till Ica Kvantum, 
Nödinge, denna månad har 
också fått en inbjudan till en 
ostprovning på Ale gymna-
sium den 19 mars.

De SPF-medlemmar som 
vill lära sig mer om vin har en 
chans den 17 april. Vårfesten 
är den 19 april.

Lennart Mattsson

David Andelius, även kallad David Andelius, även kallad 
“Ost-David”, ger SPF-medlem-“Ost-David”, ger SPF-medlem-
marna en lektion i ost och vin.marna en lektion i ost och vin.

SPF Alebygden utbildar sig i ost och vin
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Vill du ha ett rörligt elpris utan påslag på el och elcertifi kat? 
Det fi xar vi!  För 55 kr/månad handlar vi el och elcertifi kat till Dig! 

Förbrukar Du mindre än 20 000 kWh per år kan Du köpa El till 
inköpspris.  Besök vår hemsida www.aleel.se/elavtal eller 
kontakta vår kundservice på 0303-33 24 00 så hjälper vi Dig!
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