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Femklövern för gemenskap och glädje
Nu har alla äldre i Tierp ett eget ställe att vara på

 Träffpunkternas 
aktiviteter utformas efter 
besökarnas önskemål

På äldre dar är det lätt hänt att det 
blir tystare i telefonen och inte längre 
knackar det på dörren.

– Med fem nya träffpunkter på fem 
orter försöker vi uppmuntra äldre att 
komma och deltaga i gemenskapen och 
ha trevligt med andra i samma ålder, 
menar kvalitetschef Karina Bodin.

Sedan i somras har Tierps kommun öppnat 
upp fem mötesplatser på orterna Tierps 
köping, Söderfors, Örbyhus, Karlholm och 
Skärplinge som alla har öppet en dag i 
veckan.

Alla träffpunkterna är riktade till äldre per-
soner för att underlätta nya former av social 
gemenskap.

– Träffpunkternas aktiviteter utformas 
efter besökarnas önskemål. Som det sett ut i 
höst har sittgympa, frågesporter, pyssel, sång, 
musik och uppläsningar varit mycket uppskat-
tade bland besökarna. Vi kan även erbjuda 
inomhusboule och temadagar.

Inga krav – lättsam stämning
Verksamheten har efterhand vuxit under hös-
ten och lockar idag allt fl er äldre. På samtliga 
orter, förutom i Skärplinge, används äldrebo-
endenas samlingssalar.

– Det går också alldeles utmärkt att bara 
komma dit för en kopp kaffe och smörgås, 
lovar Karina Bodin.

Fakta Femklövern:

När är din mötesplats öppen?

Karlholm – Wesslandia 
måndagar kl. 13.00-15.00

Tierp – Åskarbygården 
tisdagar kl. 12.30-16.00

Söderfors – Hällbacka 
onsdagar kl. 09.30-13.30

Skärplinge – Hornbergsgården 
torsdagar kl. 09.30-13.30

Örbyhus – Vendelgården 
fredagar kl. 09.30-13.30

Femklövern kommer att hålla på hela 
vintern och våren. Projektledare är Iris 
Eriksson och Anita Ståhlberg. Behövs 
ledsagare kontakta: Iris (070-673 45 30) 
eller Anita (070-673 45 29).

 Träffpunkternas 
aktiviteter utformas efter ”

Ha trevligt tillsammans och kom till våra träffpunkter i kommunen uppmanar,
kvalitetschef Karina Bodin. 

Tierps och Östhammars kommuner 
har i sex år samverkat inom rädd-
ningstjänsten. Nu fördjupas och ef-
fektiviseras denna samverkan genom 
bildandet av ett nytt gemensamt ägt 
kommunalförbund: Räddningstjäns-
ten Norduppland.

Ett gott och fruktbart samarbete inom en rad 
områden mellan kommunerna i Norduppland 
är inget nytt. Sedan fl era år har olika verk-
samheter och projekt kunnat utvecklas eller 
bevarats i sin utsträckning trots begränsade 
resurser. 

Fördjupat samarbete
Sedan januari 1998 har Tierps och Östham-
mars kommuner en gemensam räddnings-
chef.

– Det har i det stora hela fungerat tillfreds-
ställande. Problemet har varit att strategiska 
beslut, visioner och ambitioner behandlats i 
respektive kommun och respektive kommun-
ledning. Detta har gjort att beslut och genom-
föranden inte nått en optimal nivå, medger 
räddningschef Lars-Erik Falk.

Ökad säkerhet och slagkraft
Det senaste samarbetsavtalet, gällande för 
2004, ligger nu som grund för bildandet av 
ett fördjupat samarbete i det nya kommunal-
förbundet. 

– Syftet är att öka effektiviteten, säkerheten 
och slagkraften inom räddningstjänsten. Det 
nya kommunalförbundet ska även ha en ge-
mensam räddningsnämnd. Den gemensamma 
räddningstjänsten kommer även i fortsätt-
ningen att ansvara för de lagstadgade verk-
samheterna som åläggs ägarkommunerna.

Effektivare samverkan i Norduppland
Tierp och Östhammar bildar gemensam räddningstjänst

Kommunalförbundet skall även ansvara för 
förebyggande åtgärder mot brand, annan 
olycks- och skadeförebyggande verksamhet 
samt olycksförloppsutredning som åvilar 
medlemskommunerna.

Åtta ansvarsområden
Räddningstjänsten Norduppland kommer i 
huvudsak att ha sju huvudansvarsområden:
• Operativ räddningstjänst och brandförebyg-
gande verksamhet – handlingsprogrammen 
för räddningsinsatser och förebyggande 

brandskydd upprättas som ett dokument att 
gälla för de två medlemskommunerna.
• Samordning beredskap, civilt försvar, säker-
hetsskydd och säkerhet – kommunalförbundet 
tillhandahåller samordning inklusive projekt-
ledning i samtliga fall där kommunerna enligt 
lag skall verka för att motsvarande ansvar 
genomförs.
• Samordning internförsäkring – internför-
säkringssystem upprättas inom Kommunal-
förbundet precis identiskt med nuvarande 
organisation i respektive kommun.

Effektivare räddningstjänst ger ökad säkerhet. Från nyår kommer Joackim Lindström, Henrik 
Olofsson, Jan-Olov Pettersson och Ola Berglund vid brandstationen i Tierp att ingå i den nya 
kommunalförbundet: Räddningstjänsten Norduppland.

Tel: 0293-180 00  •  Fax: 0293-108 34
SOS alarm: 112

• Sotning – nuvarande myndighetsutövning 
inom respektive kommunstyrelse fl yttas till 
förbundets direktion.
• Organisation – Från och med januari 2005 
skall kommunernas räddningstjänstplaner 
att ersättas med handlingsprogram för såväl 
den förebyggande som den skadeavhjälpande 
verksamheten. 
• Förbundsordning – en föreslagen förbunds-
ordning och stiftelseurkund antas i anslutning 
till detta dokument.
• Ekonomi – kostnaderna för det framtida 
samarbetet kommer att fi nansieras lika mel-
lan Tierps och Östhammars kommuner.

Delad fi nansiering
Det nya kommunalförbundet etableras från 
och med januari 2005 och kommer alltså 
att fi nansieras lika mellan Östhammars och 
Tierps kommuner, exklusive respektive 
brandstationskostnader.

– Östhammar och Tierp är ungefär lika 
stora och har snarlik olyckstopografi . Det 
underlättar bildandet av det nya kommunal-
förbundet. 


