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Plats och tid

Resursskolan i Mollösund kl. 08.30 – 11.30
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FHR § 1

Efter tsunamin
Christer Hellekant redovisar sina erfarenheter från arbetet med tsunamikatastrofen.
Händelseförlopp och aktiviteter är korrekt men tidsangivelserna kan misstämma
något.
26/12

Information från Räddningsverket att något var på gång i Asien.

27/12

Första riktiga offentliga indikationerna på att en stor katastrof inträffat.

28/12

Telefonkontakt med Ewa R. 2 gånger under dagen. Ett första möte med
Ronny Svensson (RS) – beslut om möte med Monica Sörensson (MS) –
MS inventerar och förbereder sociala resurser.
RS aktiverar och uppdaterar regelbundet hemsidan – jourtelefonnummer
skapas därefter avvaktar vi.
Växeln informerad och aktiverad. All information till media genom
Ronny.

29/12

Morgon och eftermiddagsmöte beslutas fram till 31/12. Resurspersoner
listas, klarare besked avseende saknade. Eva Skoglund beredd öppna
kafeterian i C-huset vid avrop.

29/12

2 möten – Fler deltagare – Malin samverkar med Tjörn. Lise Andreasson,
Roger Hansson, representant för BUN.

30/12

Fler resurspersoner listade – Kontakter med hemkomna och anhöriga –
ledningsgruppen nu normalt 7 personer. Folk på Landvetter – anhörigkontakter och andra oroliga per telefon. Ronny sjuk, Mona och Börje fyller
upp.

31/12

Folk på Landvetter vid 2 flighter – många ringer, rykten i omlopp,
insamlingar startar.

1/1 – 6/1 Pågående ledningsgruppsmöten – Ryktesspridningen ökar. Malin, Anne
och deras kontakt på Tjörn drar ett tungt lass.
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4/1

Information till skolans personal. Ronny fortsatt sjuk – all information till
media genom Christer.

7/1

Polisens listor släppta - snabbmöte Lise, Anne och Christer 16.30 - 1 på
listan kunde avskrivas efter 1timma. Rikspolisen informerad. Lise står som
mottagare av sekretessbelagd information. All information till media
genom Lise från nu.

10/1

Sista ledningsmötet – Lise tar över. Malin och Anne representerar Orust
kommun vid en ceremoni i Riksdagshuset.

11/2

Informationsmeddelande i växeln tas bort.

?/2

Brev till ledningsgruppen, tack för hjälpen.

14/2

Brev till resurspersonerna, tack för hjälpen, del i regeringens tack till
kommunerna.

Redogörelsen läggs till handlingarna.
_________
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Exp:
Trafikinformatör

FHR § 2

Trafiksituationen vid Ellös skola
I september 2003 gjordes en hastighetsmätning i Ellös centrum på vägen förbi Ellös
skola. Högsta uppmätta hastighet var då 68 km/h. Den angivna hastigheten var 50
km/h. Medelhastigheten var vid tillfället 45, 21 km/h.
Året därpå genomfördes en hastighetssänkning till 30 km/h utanför skolan. Ny
mätning gjordes den 16 augusti 2004. Högsta uppmätta hastighet var då 73 km/h och
medelhastigheten låg på 41,0 km/h. 85% av 2 461 uppmätta fordon körde i 50 km/h .
Av detta kan man läsa ut att ingen notis tas till hastighetssänkningen, utan de som kör
på vägen kör av gammal vana. Alltså lika fort som vanligt, ca 50 km/h.
I skrivelse önskar Trafiksäkerhetsrådet att Folkhälsorådet vidtar åtgärder för att om
möjligt förbättra trafiksituationen för eleverna på Ellös skola, t.ex. genom information
till företagen och andra instanser i samhället.
Folkhälsorådet beslutar
att trafikinformatören ansvarar för information till skolans personal, föräldrar och
elever,
att ordförande och folkhälsosamordnaren informerar företagarföreningen i Ellös,
att fortsätta arbetet med att bilda en föräldragrupp.
_________
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FHR § 3

Vi satsar friskt
Gunilla Sander informerade om
- Vårens program och berättade om programpunkterna
- Fysioteket invigdes den 1 februari. Fysioteket kommer att vara öppet varje tisdag
mellan 13.00 och 17.00 på Apoteket i Henån. I dagsläget har ca 15 st. recept
kommit in
- Hälsoprofilbedömningar på 50 yrkesarbetande invånare i kommunen är genomförda
och kommer att följas upp år 2006.
Informationen lades till handlingarna.
_________

Folkhälsorådet
på Orust

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6

2005-02-18

Exp:
Lars Wiberg

FHR § 4

Information och diskussionsfrågor
I grupper diskuterade rådet:
- uppföljning av folkhälsoarbetet 2004 för att användas som underlag vid
information på nämndernas, inkl kommunstyrelsen, sammanträden.
Folkhälsofrågorna skall vara en stående punkt på dagordningen liksom
handikapplanen.
-

enkät om drogvanor årskurs 8 våren 2005, där man bl.a. kan utläsa att många
föräldrar köper ut alkohol till sina barn och att föräldrarna får svårare och svårare
att stå emot trycket. Det finns ett lagförslag som bl. a. säger att straffskalan för
langning ska höjas.
Till nästa folkhälsoråd ombes Lars Wiberg berätta hur resultatet av enkäten sprids
ut och tas emot.

-

vilka eventuella gäster/föreläsare som ska bjudas in till kommande råd. Bjud
in t.ex. Försäkringskassan för redovisning av sjukläget i regionen, en extern
föreläsare som talar om drog- och alkoholkonsumtionen (utvecklingen i samhället)
eller någon som föreläser om mat- och kostvanor. Dessutom önskas att
folkhälsochefen och folkhälsoministern inbjuds vid tillfälle, kanske i samband
med ett seminarium om folkhälsofrågor i kommunen.

-

vilka verksamheter som eventuellt kan besökas. Verksamhetsbesök på
kommunbiblioteket (efter utbyggnad), Piren (förslagsvis på en tisdag då de inte
har verksamhet), någon annan kommun som berättar om sitt folkhälsoarbete eller
varför inte besöka någon av våra vänorter i Norge och Danmark.

Folkhälsorådets arbete ska presenteras för Kommunfullmäktige vid tillfälle.

_________
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FHR § 5

Övrigt
Gunilla Sander meddelar att under hennes tjänstledighet kommer Anna Sandberg att
vikariera. Anna arbetar som folkhälsosamordnare i Lysekils kommun fram till den 1
april då hon börjar hos oss.
Inbjudan delades ut om förhandsvisning av filmen ”Länge leve livet”. En stark film
som visar några personer som har egna erfarenheter av olyckor och dödsfall relaterade
till alkohol i trafiken.
Filmen är en del i kampanjen ”Don´t drink and drive”, en nationell satsning som
riktar sig till ungdomar mellan 15-24 år för att uppmärksamma dem på riskerna med
alkohol, droger och rattfylleri.
Christer Hellekant och Roger Hansson ska arbeta för att sprida information om
lämpliga arrangörer för aktiviteter i Ellös Folkets Park.
Informationen lades till handlingarna.
_________

