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Rekordår i antal insatser
Aldrig tidigare har räddningstjänsten Höga kusten Ådalen gjort så
många utryckningar
som under 2014. Med
1 556 insatser var det en
35-procentig ökning sedan 2013, som i sig var
ett rekordår.
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Olyckstyper där antalet
utryckningar var ”rekordstort” under 2014.
n ”Brand ej i byggnad”
221, (tidigare flesta antal
utryckningar, 150, skedde
2007).
n ”Trafikolycka” 192,
(154 utryckningar 2008).
n ”Drunkning-/tillbud”
8, (7 utryckningar 2009).
n ”Bergras/jordskred”
1, (1 utryckning 2011).
n ”Automatlarm, ej
brand/gas” 297, (245 utryckningar 2013)
n ”Falsklarm räddning”
4, (3 utryckingar 2011)
n ”I väntan på ambulans
335, (238 utryckningar
2013)

I sin årsredovisning berättar
Räddningstjänsten Höga
kusten Ådalen om ett på flera sätt speciellt år. Efter att
räddningsförbundet med
Sollefteå, Kramfors och
Härnösand kommuner bildades 2005 pendlade antalet utryckningar per år länge
mellan 940 och 1 077.

Men 2013 vände kurvan

uppåt till 1 149 uppdrag och
i fjol 1 556. Skogs- och markbränder samt trafikolyckor
ökade mest under fjolåret,
med 104 respektive 52 procent.
– Fjolårets torra sommar
förklarar bränderna, men
det är inte lika lätt att analysera ökningen av trafikolyckorna. Det är inte enbart räddningsinsatser som
ökat, utan exempelvis även
lyfthjälp åt hemtjänsten, säger Mats Granat chef för Höga kusten Ådalens räddningstjänst.

För flera olyckstyper re-

gistrerades de hittills högsta
noteringarna. Förutom
”brand ej i byggnad” och
”trafikolycka” gäller detta
bland annat för de ”automatlarm” som varit falska.
Denna kategori ökade med

Räddningstjänsten i Höga kusten Ådalen ryckte i fjol ut på fler trafikolyckor än något tidigare år.

”Fjolårets torra
sommar förklarar
bränderna, men det
är inte lika lätt att
analysera ökningen
av trafikolyckorna.”
Mats Granat
21 procent från den tidigare
högsta siffran.
– Detta är i princip onödi-

ga larm som kan bero på
bristande rutiner och ofta
sker vid matlagning. Man
kan gissa att det säljs allt fler
rökdetektorer. Men det är
också viktigt att dessa sköts.
Är detektorn skitig av
damm kan det både hända
att den larmar för tidigt, eller slutar att fungera.

Kategorin ”I väntan på am-

bulans” ökade med 40 procent jämfört med tidigare
toppåret 2013. Det är en
snabb första insats av rädd-

ningstjänsten när ambulans
inte finns tillgänglig.
– Man kan fråga sig varför
ambulanstransporterna
ökar när befolkningen
minskar. Men det är en nationell trend, inget enbart
i vårt län.

Även det ökade antalet tra-

fikolyckor följer ett nationellt mönster. Det blir dock
inte fler trafikoffer.
– Vi åker på fler utryckningar. Ofta behöver vi bara
städa upp på olycksplatsen
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och styra trafiken, vilket
också är viktigt. Med fler vajerräcken blir det fler tillbud, ett pris som absolut är
värt att betala då konsekvenserna blir mindre.

Antalet utryckningar öka-

de på de flesta stationerna.
I Härnösand och Sollefteå
till 485 respektive 343 insatser, eller med 14 respektive
57 procent jämfört med
toppåret 2013. Även i Kramfors visar statistiken en ökning, men siffrorna är inte

korrekta utan måste räknas
om.
Räddningsförbundet gjorde 2014 en vinst på 1,9 miljoner kronor, varav 1,3 är
premieåterbetalning från
avtalsgruppförsäkring och
0,4 beror på att deltidspersonalen inte hann få sin löneförhöjning utbetald under året.
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Hela Ådalsskolan ska regnbågsfärgas
Kramfors Röd, orange,
gul, grön, blå och violett
är Ådalsskolans nya
färgsystem inför hbtcertifieringen som börjar i höst.
– Det är inte bara kosmetika utan ett solklart
ställningstagande, säger
Johan Högberg, lärare
på Ådalsskolan.
I december 2013 tog kommunfullmäktige beslutet
om att hbt-certifiera Ådalsskolan trots att motionen
fått avslag både i nämnden
och av kommunstyrelse.
I höstas bildades en hbtqgrupp på skolan och nu
börjar det ge synligt resultat.

Huvudentrén pryds av en
regnbågsfärgad matta och
snart kommer färgade märken synas i korridorerna.
I stället för att de olika delarna av skolan heter A, B, C,

I hbtq-gruppen finns bland annat Mikael Wiklund, Gunilla Sjödin, Johan Högberg, Celinn Wallin, Peter ”Pira” Hedberg, Therese Carlsson, Björn Olofsson och Nicole Engelhardt.

Esteteleverna Therese Carlsson och Celinn Wallin har tagit
fram en grafisk modell över skolan i regnbågens alla färger
som ska bli den nya informationstavlan i entrén.

FOTO: KaTarina Lind

D ska de få namn efter regnbågens färger.

Idén började i den hbtqgrupp som består av några
från personalen och rektorn
Mikael Wiklund.
– Själva certifieringspro-

cessen med RFSL börjar
i augusti, säger han.
Tidigt involverades två
elever från Estetprogrammets medieinriktning. De
fick i uppdrag att bestämma
hur en informationstavla
i entrén skulle kunna se ut.
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– Det skulle vara färgglatt
tyckte vi, säger Celinn Wallin.

På skärmen syns hela skolan uppifrån indelad i regnbågsflaggans färgskala. Med
hjälp av teknikprogram-

mets webbutvecklingslärare och elever har bland annat Casper Johansson programmerat en pekskärm
som ska bli en interaktiv
tavla.
Varje del av skolan ska kunna gå att peka på och därmed

få fram var olika lärare och
program finns. Det ska gå att
söka på en lärare och genom
färgpluppar på golvet gå rätt
väg. Även en del nya skåp har
köpts in i olika färger.
Men finns det en risk att
hbtq-arbetet bara blir färger och en tavla?
– Ja, det ska inte stanna där,
men det sänder en tydlig
signal om att vi inkluderar
alla, säger läraren Peter ”Pira” Hedberg.
– Folk vill se något också
och inte bara höra ord, säger
läraren Nicole Engelhardt.

Det ska synas vad gymna-

sieskolan står i frågan om
allas lika värde, menar Mikael Wiklund. Men inte bara i skolmiljön, därför ska
Ådalsskolan vara med i
Sundsvalls Pride den fjärde
juli.
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