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Avspänt när vaccineringen inleddes
GULLSPÅNG

Igår, onsdag, började
Gullspångs kommun att
vaccinera sin personal
mot den nya inﬂuensan.
– Under de närmaste tre
veckorna räknar vi med att
vaccinera cirka 300 personer,
berättade sjuksköterskan
Susanne Ljungberg, som leder
teamet där även Hans Eklund
och Gunvor Juuso-Svensson
ingår.
På den utﬂyttade vårdavdelningen
Spången var det omväxlande
spänd och smått uppsluppen stämning i går. Här satt personal inom
LSS och psykiatrin och väntade på
att bli vaccinerade och därmed få
ett skydd mot den nya inﬂuensan
(se gärna Dagens fråga sid 3).
Spänt inför vaccineringen,
uppsluppet när det var över. Alla
ombads nämligen sitta ner en
kvart efter vaccineringen. Hade
det funnits en tvekan inför vaccineringen? ”Nja”, kan det kollektiva svaret sammanfattas. Flera i
väntrummet var arbetskamrater
och visst skämtades om extrema
exempel som lyfts fram i massmedia. Folk som ska ha blivit sjuka
av vaccinet. Alla var överens om
att hotet var överdrivet.
– Självkart funderar man först,
men för mig tog det inte lång tid
att bestämma mig, sa Katarina
Blomqvist.
De var också helt överens om
en annan sak, att själva vaccineringen gick både snabbt och
smärtfritt.
Susanne Ljungberg är utsedd
att administrera det hela, Hans
Eklund och Gunvor Juuso-Svensson står för det praktiska, ger vaccinet.
– Vi börjar med personal inom
vård- och omsorg, sedan följer

Hans Eklund vaccineras av kollegan Gunvor Juuso-Svensson.
hemsjukvården och personal på
äldreboendena, sedan inskrivna
vårdtagare, sa Susanne Ljungberg,
och berättade att denna veckan är
teamet i Gullspång, nästa vecka i
Hova.
Under resans gång har det kommit olika bud om massvaccinatio-

nen, och Susanne får erkänna att
hon inte är säker på huruvida personal inom vård- och omsorg ska
vaccineras två gånger.
– Jag kommer att få vet det inom
den närmaste tiden, sa hon luttrat, och upplyste om att den andra
sprutan ska tidigast ges inom tre
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veckor, och senast sex månader,
efter den första.
Hon gladdes åt att de ﬂesta visat
intresse för att vaccinera sig.
– Ju ﬂer i samhället som vaccinerar sig, ju större skydd får vi, sa hon
och skickade en hälsning till de som
till äventyrs tackat nej i första läget.

– Den som ångrar sig är välkomna att höra av sig.

OWE E.
HERMANSSON
owe.hermansson@
mariestadstidningen.se
0506-74 79 65

Lär ut klimatsmarta tips till företag
HOVA

Energi- och klimatrådgivningen i Mariestad,
Töreboda och Gullspång
bjuder in kommunernas
företag till en utbildningssatsning kallad
”Energismart företagande”.

X

X

11

MARIESTADS-TIDNINGEN TORSDAGEN DEN 29 OKTOBER 2009

Energi- och klimatrådgivarna Fredrik Hedman och Peter van
der Tol samt utbildningssamordnaren Ola Göransson.
Foto: OWE E HERMANSSON

Quentin Tarantino på bio
GULLSPÅNG. Under det
första året av den tyska
ockupationen av Frankrike tvingas Shosanna
Dreyfus bevittna avrättningarna av sin familj,
ledda av nazistöverste
Hans Landa.

Shosanna lyckas ﬂy och
beger sig till Paris där hon
skapar sig en ny identitet
som biografägare.
Bio Gullspång ger
Quentin Tarantinos ﬁlm
”Inglourious Basterds”.

– Syftet är att ge inspiration,
kunskap och idéer för att
komma igång eller komma
vidare med energieffektiviserande och kostnadsbesparande insatser på företaget.

Den outnyttjade potentialen
för energibesparingar har
ofta visat sig förvånansvärt
stor. Många gånger behövs
heller inga stora investeringar för att komma åt förbättringarna, säger Fredrik
Hedman, energi- och klimatrådgivare som tillsammans
med kollegan Peter van der
Tol och utbildningssamordnaren vid Cellma AB Ola
Göransson håller i frukostträffarna.
– Vi inleder utbildningen
med en introduktionsträff
i form av ett frukostmöte

i varje kommun. Därefter
följer tre olika fördjupningspass utspridda på olika halvdagar i de tre kommunerna.
– Kommunernas energirådgivning är huvudman
för utbildningen, men vi
har också tagit hjälp av
extern expertis för att
ytterligare höja kvalitén på
utbildningen.

Vid
onsdagens
träff
berättade kommunstrateg
Roland Annerquist, Gullspångs kommun, om planerna på ett energikombinat i Otterbäcken, och Jens
Westerlund berättade hur
energisparandet gått till vid
Plast-Petter AB.
OWE E HERMANSSON

