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Tillbaka efter en alltför kort semester. I nästa vecka kommer de första eleverna till skolan
och det mesta börjar bli färdigt. Har tillbringat en jourvecka på Böda tillsammans med 4
trevliga kollegor. Tänk att ta 5 brandmän från hela landet och sätta ihop till en styrka som
efter lite snack och kontroll på utrustningen i bilen, börjar arbeta och tjänstgöra
tillsammans. Och det fungerar. I höst så kommer bl.a en ny buss från Volvo. Det är en
hybridbuss. Hur den ska användas får vi se. Nu kör vi höstterminen….
/Göran Valentin

Vi har fått en ny hybridbuss
av Volvo. Den kommer att
hämtas under hösten och
användas på fältet. Hur
kommer
losstagningsgruppen att
bestämma. Tack Volvo.

Antalet döda i trafiken
Att vi i Sverige har ett fallande dödstal avseende antalet döda på våra
vägar har nog ingen missat. Men att även ute i Europa har antalet
döda minskat. Enligt Trafikanalys så har ex. Tyskland, som hade
11.300 döda i trafiken år 1991, minskat till 3.377 år 2014. I hela EU
har minskningen varit ca 35-55 % i tidsintervallet 2005-2014. Det land
som slår Sverige i minst antal döda i trafiken är Malta.

Antalet döda i vägtrafiken, 2015–2000
2015 – 259 personer
2014 – 275 personer
2013 – 260 personer
.
2012 – 296 personer
2011 – 314 personer
2010 – 266 personer (exklusive avsiktlig handling, cirka 15-20 fall/år)
2009 – 358 personer
2008 – 397 personer
2007 – 471 personer
2006 – 445 personer
2005 – 440 personer
2004 – 480 personer
2003 – 529 personer
2002 – 560 personer
2001 – 583 personer
2000 – 591 personer

www.t-olycka.se
https://www.facebook.com
/tercsweden/?ref=bookma
rks

Hur ska du se ut för att överleva en bilkrasch i hög
hastighet.
För att klara en allvarlig krock så skulle vi behöva se ut
som Graham. I Australien har man tagit fram en
vaxdocka som ska visa hur en människa ska se ut för
att klara en kollision i hög hastighet. Grahams skalle är
extra stor och tjock. Den har inbyggda fickor som ska
hjälpa till att dämpa kraften från en smäll innan den
når hjärnan. Eftersom vår nacke är extra utsatt har inte
Graham någon. För att skydda ansiktet har Graham ett
platt ansikte. För att skydda vitala organ har Graham
extra stor bröstkorg med starka revben. Detta och
mycket mer behövs för att klara en kollision i hög
hastighet.

