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“Gör det dyrt att låta äldre halka”

Det står klart sedan SPFs årliga trafikkonferens nyligen avslutats i Stockholm.
Under två dagar har distriktens trafikansvariga lagt upp kommande arbete för ökad trafiksäkerhet för äldre.
– Vi måste försöka sätta press på kommunerna när det gäller miljön för de äldre gångtrafikanterna, säger SPFs
sakkunnige i trafikfrågor Gunnar Carlsson.

Tunga fakta

Gunnar Carlsson och SPF-konferensens deltagare lutar sig mot tunga fakta:
Enligt en färsk rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) är kostnaderna för fotgängare som
skadar sig på snöiga och isiga trottoarer mer än fyra gånger högre än kostnaderna för snöröjningen.
– Det skulle alltså vara samhällsekonomiskt lönsamt med betydligt större satsningar på vinterväghållning för
fotgängare, säger Gunnar Carlsson.
Det måste kommunerna förstå och dra slutsatser av.

Fallolyckor dödar fler än bilolyckor

De äldre drabbas värst i halkan.
– För att få upp frågan i debatten tänker vi föreslå att kommunerna ska betala för konsekvenserna av sin dåliga
vinterväghållning, säger Gunnar Carlsson.
Ett sådant ekonomiskt incitament skulle vara att landstingen fick debitera kommunerna för vårdkostnaderna när
gamla faller på illa skötta gångbanor och trottoarer, något SPFs trafikansvariga alltså kommer att föreslå i
debatten framöver.
– Det här är rätt typ av frågor att bredda vårt trafikarbete med, säger Kerstin Erlandsson, trafikansvarig för SPFs
Värmlandsdistrikt.
– Att kämpa för gratis kollektivtrafik för pensionärer är också en fråga som vi ska arbeta mer med.
Det skulle öka våra äldres rörlighet och livskvalitet, och säkerhet i trafiken, säger Kerstin Erlandsson.
Jan Schyllander, expert på MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) håller med om SPFs
verklighetsbeskrivning.
– Fallolyckor dödar många fler än trafikolyckor med bil. Men en majoritet av våra politiker ute i kommuner och
landsting tror att det är tvärtom.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Nu tar SPF upp kampen mot bristande snöröjning. Varje
vinter omkommer många äldre människor i onödan.

Fallolyckor dödar flest äldre

Varje dag leder skador - oftast fallolyckor - till att sju äldre
personer dör och 200 läggs in på sjukhus. 65-plussarna är
därmed överrepresenterade i skadestatistiken, visar nya
siffror.
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Så hanterar du halkan

Små steg, halkskydd och fysisk träning tar dig genom vintern så halksäkert som möjligt. Läs expertens
tips.

Vägra halka! 6 broddar i test.

Isen och vintervägarna är här. Men låt dig inte hindras av
halkan - använd broddar! Veteranen har testat marknadens
halkskydd.
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Kontakta redaktionen

Tidningen Veteranen Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@veteranen.se

Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Följ Veteranen på Twitter

Prenumerera på nyheter från Veteranen visa RSS

Gilla Veteranen på Facebook
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