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Telefonen
är tillbaka
hos Mats
HOLSERYD. Nu går det
åter att ringa i den fasta telefonen hos hjärtsjuke Mats Andersson
i Holseryd. Och Telia
ger honom pengar som
kompensation för att
reparationen drog ut
på tiden.

Som HP skrev
i går var telefonen död i
nästan tre
veckor trots
felanmälan
den 9 decem- Mats
ber och mäng- Andersson.
der av påstötningar till Telias kundtjänst
som gav flera svikna löften.
Men i torsdags, efter 20
dagar, gick det äntligen att
ringa igen. Teknikern uppgav
att två trådar gått av i grannbyn Dölshult efter stormen
Berit.
– Jag är konfunderad över
att det kunde ta flera veckor.
Man kan klara av att åka till
månen, men inte att hitta ett
så enkelt fel, säger Mats Andersson som har telefonen
som livlina efter att ha fått
pacemaker inopererad i början av året och tar blodförtunningsmedlet varan varje
dag.
Telia, som lovat åtgärda felet inom sju arbetsdagar, har
nu förbundit sig att betala en
kompensation om 800 kronor för fördröjningen. Dessutom ska hans dotter Maria
få 400 kronor efter att ha engagerat sig i fallet. Men det
är en klen tröst i efterhand.
Att avbrottet höll i sig över
julhelgen gjorde att Mats
Andersson inte kunde ringa
till sina sju barn för att önska
god jul.
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Lägst antal trycksår
inom Hyltes äldrevård
Hylte kommun
har lägst antal trycksår inom äldrevården.
Det visar undersökningar bland 21 av
Sveriges kommuner.
– Jag är stolt över
personalen på äldreboendena, säger Cecilia Harley på omsorgskontoret.

ser därför detta som ett prioriterat område. Under
2011 har SKL undersökt hur
läget ser ut i landet. Organisationen ville kontrollera
hur många boende på äldreboende och patienter
inom slutenvården som
drabbats av trycksår under
vårdtiden. Studierna har
gjorts vid två tillfällen, en
gång på våren och en gång
på hösten.

Trycksår, eller liggsår som
det ofta kallas, är vanligtvis
mycket plågsamma och tar
väldigt lång tid att läka. Organisationen SKL, Sveriges
Kommuner och Landsting,

Vid båda undersökningarna

HYLTE.

visade det sig att Hylte
kommun har mycket lägre
antal trycksår än de 21
andra kommuner som har
deltagit i undersökningar-

na. Avesta kommun låg i
topp med över 35 procent
tryckskador och trycksår,
medan genomsnittet bland
kommunerna låg på 14 procent. Hylte slår dock detta
med råge. Här hade endast
cirka 2,5 procent av de boende på kommunens äldreboende fått trycksår under
sin boendetid. Under vårens
undersökning hade Hylte
till och med någon tiondel
lägre resultat. I kommunen
deltog sammanlagt 113 personer vid båda studierna,
vilket alltså gör att endast
några få boende drabbats.
– Det här handlar bara
om att personal i Hylte är

uppmärksam och jobbar
aktivt för att förhindra
trycksår, säger Cecilia Harley, medicinskt ansvarig
sjuksköterska på omsorgskontoret.
Omsorgsnämnden i Hylte

har underättats om resultaten och anser att de tyder
på att vården och omsorgen
i kommunens särskilda boenden har god kvalitet.
– Det är jättepositivt. Det
är glädjande att vi har kompetent och duktig personal
som sköter sitt jobb. Trycksår
orsakar mycket lidande och
vi har följt upp sådant här
länge och vet att idogt arbete

ger resultat, säger Gunnel Johansson (S) vice ordförande
i omsorgsnämnden.
Mona Finnum är enhetschef för natteamet på Malmagårdens äldreboende.
Hon tycker att resultaten
med kommunens låga antal
trycksår är glädjande, framför allt för vårdtagarna.
– Det är roligt att arbetet
blir uppmärksammat. Det
är något som pågår dygnet
runt, alla timmar om året,
säger Mona Finnum.
Mikael
Evard
010-471 50 74
mikael.evard
@hallandsposten.se

Bra resultat på Malmagården

Bengt-Åke Torhall.
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Hylteprofiler hoppas på
bättre tider under 2012
En vändning av den
negativa befolkningstrenden och det ekonomiska läget, men också mer pengar
och fler engagerade personer till viktiga verksamheter. Det är vad företagare,
politiker och eldsjälar i Hylte kommun önskar sig av
nästa år.
HYLTE.

Från Hyltes ledande politiker
kommer inte oväntat visioner om
kommunens utveckling.
– Jag önskar att vi lyckas vända
befolkningsutvecklingen. Det är
viktigt för Hylte kommun att vi
blir fler som kan hjälpas åt för att

Jan Bergman

Skadegörelse och
inbrott på skola
HYLTEBRUK. Någon har
krossat en dubbelruta i ett
fönster på Örnaskolan och
tagit sig in i lokalerna och
brutit upp skåp under natten till fredagen.
Inbrottslarmet gick fem
minuter efter midnatt och
en polispatrull kom till
platsen, men hittade inga
spår efter gärningsmannen.
Det är oklart vad som har
stulits.
Från Örnaskolan har ett
fall av skadegörelse den 20
december blivit polisanmält. Någon har gjort ett
tre centimeter stort hål
i väggen till ett av uppehållsrummen. Arbetet med
att laga hålet beräknas ta
ett par timmar.
Klockan 11–11.20 dagen
efter har någon sparkat upp
en ytterdörr till högstadiet
så hårt att två fönsterrutor
gått sönder. Dessutom skadades handtaget på dörren.
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behålla kvaliteten på de verksamheter vi har, säger kommunrådet
Lennart Ohlsson (C).
– Att vi får en samhällsutveckling som går i rättvisans tecken
och på sikt får ett styre i Hylte och
Sverige som kan förmedla det, säger oppositionsrådet Ronny Löfquist (S).
En förändring av det osäkra eko-

nomiska läget upptar mycket av
önskningarna från näringslivet.
– En ökning av konjunkturen,
det är vad jag känner för. Den har
gått ner lite grand. Jag ser de mörka molnen men är inte så hemskt
orolig, säger Lennart Morin, vd på
Esskå Metall i Landeryd.
På Stora Enso i Hyltebruk vill

man våga ta de steg som krävs för
att utveckla företaget under 2012,
menar vd:n Lars Lundin.
– Vad jag önskar mest för oss
alla är att det ekonomiska läget i
Europa stabiliseras så att vi kan
låta en stark framtidstro börja gro.
Vi har en del projektarbeten för
att titta på hur vi skulle kunna utveckla vår fabrik, det handlar om
att förfina det vi redan har.
Runt om i kommunen finns en rad

eldsjälar som också drömmer om
bättre tider. För Hylte kulturförening finns en nyårsönskan om
bättre ekonomi i föreningen.
– Jag önskar att vi kunde få så
mycket pengar att vi kunde arrangera någon riktigt bra före-

ställning i Forum, men det behövs
ju 40 000–50 000 kronor. Sedan
önskar jag att vi kunde få mer publik, säger Tuulikki Svensson.
Lena Carlberg Nielsen, verksamhetschef för Kulturskolan, har
däremot ett lyckosamt år att se
tillbaka på.
– Eleverna har gjort väldigt bra
ifrån sig. Vi hoppas att det ska bli
lika bra framöver med lika många
föreställningar och konserter. Den
2 juni ska vi ha en Kulturskolans
dag för första gången.
I Torup handlar önskningarna
om ortens infrastruktur.
– Jag hoppas att vi ska få en
snabb lösning på förbifarten från
väg 150 och att få färdigställt Torups centrum. Det känns väldigt

angeläget, säger Bengt-Åke Torhall i Torups samhällsförening.
Judith Etzold, som driver projektet om en naturlekpark i Unnaryd, önskar att många invånare
ställer upp vid bygget av parken
under 2012.
– Jag hoppas att den positiva
andan finns kvar och att folk har
lite tid att engagera sig.
Jan
Bergman
010-471 51 16
jan.bergman
@hallandsposten.se

Isabel
Bark
010-471 51 20
isabel.bark
@hallandsposten.se

HP-FRÅGAN: Vad önskar du för 2012?

Förebyggande. Undersköterskan Irene Andersson på Malmagården visar ett speciellt vändlakan som förebygger trycksår. Lakanet är motoriserat och
Bild: MIKAEL EVARD
gör det enkelt att vända på vårdtagaren.

Aktivt arbete med riskbedömning
På Malmagården arbetar man
aktivt för att förebygga trycksår.
Med hjälp av riskbedömningen Senior
Alert håller man skadorna på en mycket
låg nivå.
HYLTEBRUK.

– Det spar mycket lidande,
ett trycksår är ju inte smärtfritt, säger distriktsskörskan
Karin Antonsson.
Hon jobbar på Malmagår-

den där sköterskorna regelbundet använder den nationella riskbedömningen Senior Alert i sitt arbete. Enligt en mall bedöms varje
vårdtagare individuellt utifrån vidtagna åtgärder och
resultat när det gäller fall,
undernäring, trycksår och
hälsa. Då kan det exempelvis uppmärksammas att en
vårdtagare behöver en speciell madrass som förebygger liggsår. Det har även sin
betydelse hur mycket en
vårdtagare rör sig eller vad
den äter.

– Alla bitar hänger ihop.
Det är därför vi har fått så
bra resultat när det gäller
trycksår, säger Karin Antonsson.
Äldreboendena i Hylte

kommun har ett väldigt lågt
antal trycksår (se artikel
ovan), där bara 2, 5 procent
av vårdtagarna drabbas.
– Ofta uppstår trycksåren
inte heller här på Malmagården. En person som
kommer hit kan redan ha
fått sår under en tidigare
sjukhusvistelse, säger skö-

c

Alla bitar
hänger ihop. Det är
därför vi har fått så
bra resultat när det
gäller trycksår.
KARIN ANTONSSON

terskan Louise Hallström.
Senior Alert är visserligen
ett nationellt kvalitetsregister, men det är inte säkert
att det används i varje kommun.
– Det tar tid att använda

det, men det sparar tid i förlängningen, säger Karin Antonsson.
Hon betonar att den övriga

personalen på Malmagården även gör vad de kan för
att dagligen uppmärksamma trycksår eller risker för
det. Minsta tecken på skador rapporteras vidare.
– Vi gör allt för att förebygga det, säger undersköterskan Irene Andersson.
Mikael Evard

010-471 50 74
mikael.evard@hallandsposten.se

Lars-Erik Jansson, f d industrianställd, Hyltebruk
– Att få vara frisk och leva livet
vidare för att få ett fortsatt trevligt 2012. Huvudsaken är hälsan.

Marianne Öberg, f d fabriksarbeterska, Hyltebruk
– Att det ska känna tryggt när
man blir äldre. Det är så mycket
skriverier om att de gamla far illa,
men här är det bra. Och så önskar
jag gå ner 14 kilo.

Hyltepolisen laddar upp
HYLTE. Polisen i Hylte vilar inte i nyårshelgen.

– Vi är i tjänst, säger tillförordnade närpolischefen Niklas Rånge och tillägger att bemanningen är utökad i hela
länet.
Enligt den lokala ordningsstadgan ska den som skjuter
fyrverkerier visa största möjliga hänsyn till omgivningen:
”Tillstånd av polismyndigheten krävs inom hela kommunen för att få använda pyrotekniska varor under hela året
med undantag för påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl 03.00”.

Fanny Holmén, gymnasist,
Unnaryd
– En varm och skön sommar så att
jag kan åka wakeboard på vågorna i Unnen. Det blir fint.

Torup/Rydö FF
önskar
sponsorer, ledare,
spelare och supportrar
ett riktigt

Gott Nytt
år!

Görgen Olander, truckförare,
Hyltebruk
– Att statyn ”Flickan och tjädern”
kommer upp igen. Att dekoration,
blommor och utsmyckning ska få
vara kvar.


¤
Henrik Erlingson
0346-602 81
henrik.erlingson@dina.se
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Marie Andersson,
banktjänsteman, Åled
– Att fortsätta ha ett bra liv. Jag
har inga konkreta önskemål. Jag
har det så bra, kan inte önska mig
mer. Bra jobb och familj och jag
mår bra.

Kerstin Göransson,
dagisvikarie, Åker
– Att få behålla hälsan och att
barn och barnbarn mår bra. Får
hoppas att dagis i Långaryd och
skolan i Landeryd för vara kvar,
de är fantastiska.

REASTART
i Hylte måndag 2/1 kl 10

