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Hjärtstartare - sponsringserbjudande
Byalag 1050 kommer att skaffa hjärtstartare till vårt område.
Närmaste hjärtstartare finns i Vreta Kluster och en i Kullersbro Krongård 1.
Dessa är inte tillgängliga dygnet runt och ska de hämtas tappar man värdefull
tid.
Vår målsättning är att på sikt ha två stycken hjärtstartare - en i Maspelösa och
en i Gullberg. Vi håller på att jobba med att försöka få stöd från kommun,
Region eller annan aktör.
Arbetet med att skaffa bidrag bedöms ta tid och i väntan på det har vi för avsikt
att på egen hand och med egna medel köpa in den första hjärtstartaren.
Hjärtstartaren ska vara tillgänglig dygnet runt och det kan behövas ett
uppvärmt skåp för den. Hjärtstartaren kommer att vara försäkrad för t ex stöld.
Hjärtstartaren ska vara enkel och den ska kunna användas på både vuxna och
barn med en enkel knapptryckning.
Larmning sker alltid genom 112 vilka i sin tur larmar ambulans,
räddningstjänsten i Ljungsbro och de ”SMS-livräddare” som finns i området.
Sannolikheten för att en ”SMS-livräddare” kommer att vara först på plats vid
larm i vårt område är stor.
Vi kommer också att arrangera utbildning i HLR (hjärt-lungräddning) och
hantering av hjärtstartaren.
Kostnaden för en hjärtstartare ligger på ca 17 000:- och ett uppvärmt skåp ca
6000:-. Del av detta tas genom de medlemsavgifter vi tar in men vi söker också
sponsorer som vill vara med och bidra till en hjärtstartare.
Mer information finns på byalag1050.se och vår Facebookgrupp:
https://www.facebook.com/groups/752216861517686
Epost: byalag1050@gmail.com
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För hjärtstartaren finns följande sponsringserbjudande finns att välja på:

Medlemssponsring: 100:- eller mer.
• Bli omnämnd i Byalagets informationsblad samt på Byalagets hemsida.
Företagssponsring: 1000:- eller mer.
• Bli omnämnd i Byalagets informationsblad samt på Byalagets hemsida.
• Vid större arrangemang kunna ”låna” utbildad personal och hjärtstartare.
Använd någon av följande inbetalningsmetoder:
Plusgiro: 96 67 30-4 eller Swish: 123 253 2372
Var noga med att ange ordet ”Hjärtstartare”
samt företagets eller era namn på inbetalningen.
Om du har några andra frågor gällande
hjärtstartarprojektet kontaktar du:
Mats Walldén 070-2366318
mats@wallden.email eller
byalag1050@gmail.com
Utbildningen håller på att organiseras och den är tänkt att ske i mars månad. Vi
annonserar om den och kontaktar även de som tidigare anmält intresse.
Utbildningen kommer att rikta sig till både de som är utbildade och de som inte
har någon HLR-utbildning.
Är du redan utbildad och vill bli SMS-livräddare: https://www.smslivraddare.se/

Hur går det med leden? – Vi återkommer i närtid med en uppdatering av
arbetsläget och hur långt vi kommit med att få sponsorer.
Mer information finns på byalag1050.se och vår Facebookgrupp:
https://www.facebook.com/groups/752216861517686
Epost: byalag1050@gmail.com

