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Till dig som har trygghetslarm i din bostad
Den 15 januari sänder Sveriges television 
programmet Uppdrag granskning som kommer att 
handla om kommuner och trygghetslarm.  
I programmet får Ale kommun kritik för en olycka 
hösten 2010 då en äldre man i kommunen avled 
efter att dörrlarmet inte utlöstes då mannen gick ut 
under natten.
 

Hur vi tar emot och testar larmet som du har hemma

alla larm. Personalen på larmcentralen bedömer i samtal 

med dig om du behöver hjälp av hemtjänsten eller om 

hemtjänsten ett meddelande om att de ska besöka dig 

snarast.

Alla larm kontrolleras genom att larmen automatiskt 

skickar en signal till larmcentralen en gång per dygn. 

För att larmcentralen ska veta att hemtjänsten har 

kommit till dig skickar hemtjänstpersonalen ett sms 

Alla registreringar hamnar i en lista där hemtjänsten och 

 Dörrlarm och trygghetslarm – vad är skillnaden?
Trygghetslarm är namnet på det samlade systemet 

av olika larm som du kan ha i ditt hem. Själva 

trygghetslarmet är en sändare, som skickar signaler 

till kommunens larmcentral. Dessutom kan du ha till 

exempel en larmklocka, sänglarm eller dörrlarm. De 

larmen är anslutna till sändaren – trygghetslarmet.

Har du frågor?
Vill du veta mer om hur larmen och hemtjänsten 

Ale kommunfullmäktige 
sammanträder 2014

måndag 1 september

Mötena äger rum i Medborgarhuset i Alafors och är öppna för 
allmänheten. Exakta mötestider annonseras i god tid och går 
även att finna på ale.se fram över.

Välkommen till  

Måndag 27 januari 2014 kl 18.00 i 
Medborgarhuset, Alafors.

 

 

   

Ale kommun

 

 

Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande.  
Cecilia Stedt, sekreterare.

 
barnomsorgen

 

på www.ale.se  ”Blanketter”

Du kan också hämta blanketten på enheten. 

Fiber till landsbygden
För att ge så många som möjligt tillgång till bred-
band genom fiberanslutning stöttar Ales kommun 
enskilda hushåll, byalag och  föreningar som vill 
komma igång med utbyggnad av fiber.

   

Folkets hus, Lilla Edet

   

Välkommen till det möte som passar dig bäst.  

  

Bredbandssamordnare Per Persson  

 


