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Strøsand om våren gjør at sykkelveien blir farligere
I overgangen mellom
vinter og vår gir grus på
sykkelveiene økt fare for
skrens- og skliulykker
for syklistene.
ØKT FARE: Strøsand om våren
øker faren for skrens- og
skliulykker for syklistene.

En del kommuner har vedtatt
at sykkelveiene skal være feid
innen 1. mai eller 17. mai.

– Grus på sykkelveiene øker
risikoen for ulykker under
sykling, og de tekniske etatene i kommunene bør gjøre en
løpende vurdering av når det
er på tide å fjerne grusen, sier
kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.
– Hvis vinteren har sluppet
taket, bør sykkelveiene feies,

sier han. Strøgrusen som skal
sikre trafikantene på glatta
virker snarere motsatt for syklistene når våren kommer,
påpeker If.
– Når noen på sykkel sklir
og faller på grus, vil det gjerne
være stygge skrubbsår og forstuinger eller brudd i kragebein, armer og bein som
dominerer, sier Marit Krohg,

rådgivende lege i If. Ved sammenstøt, bråbrems eller ublide møter med fortauskanter,
går det hyppigere ut over
hode, nakke, skuldre og kragebein.
Da stuper syklisten ofte
fram over sykkelstyret, mens
ved grusskrens glir og velter
sykkelen gjerne over på siden.

IMPONERT: Statsråd Bent Høie var imponert over det han fikk høre og se under visitten på Maurtuva Vekstgård. Her er han sammen med eierne og driverne av stedet,
Kjerstin Heggdal Grimstad (t.v.) og Ida Tangstad.

••Statsråd Bent Høie på Inderøy-visitt

Roste tilbudene hos Maurtuva
Helse- og omsorgsminister Bent Høie var overveldet etter å ha fått
informasjon om Maurtuva Vekstgård på Utøy.
– Imponerende, slo han
fast.
Statsråden var på Nord-Trøndelagvisitt på mandag. I tillegg til
besøket på Utøy, sto besøk i
Levanger, Steinkjer og Namsos
på programmet.

– Mye nyttig kunnskap

Under besøket på Maurtuva
Vekstgård fikk Høie inngående
informasjon fra Kjerstin Heggdal Grimstad, Ida Tangstad og
Trude Hoff om vekstgårdtilbudet. Dessuten fortalte Solfrid
Vang om hvordan hverdagen er
for en pårørende til en person

med demens. Etter informasjonsrunden var statsråden
klar:
– Jeg trodde ikke at jeg skulle
få så mange svar på vesentlige
saker på denne gården, men
der tok jeg feil. Her finnes det
masse nyttig kunnskap som det
er vel verd å ta med seg videre,
roste han.

Oval helg-tilbud

I dag tilbyr Maurtuva Vekstgård
TrivselsTreff for hjemmeboende personer med demens. Tilbudet gjelder to dager i uka.
I tillegg har Maurtuva Vekstgård, som eneste i landet, tilbud om PensjonistPensjonat
der deltakere som har plass på
TrivselsTreffet kan booke seg
pensjonat-opphold. Tilbudet
gjelder fra fredag morgen til
tirsdag ettermiddag én gang
per måned.

LUNSJ: Statsråden ble servert lunsj da han besøkte Maurtuva
Vekstgård. Det satte han tydelig pris på.
– Vi planlegger å utvide dette
tilbudet med såkalt oval helg.
Om alt går som planlagt kan
folk med demens fra oktober
av overnatte og være her fra
fredag til tirsdag inntil fire gan-

ger i året, forklarer Kjerstin
Heggdal Grimstad.

Ros til kommunen

Foruten ovennevnte har vekstgården også tilbud om psykolo-

gitjeneste og familiefakultet
– tilbud som statsråden fikk
kunnskap om.
Blant det som eierne av
Maurtuva Vekstgård understreket, var det gode forholdet som
en har til Inderøy kommune.
– Uten kommunens positive
holdning og bidrag ville vi ikke
vært i stand til den satsingen
som vi som sosial entreprenør
har gjort og planlegger å gjøre,
mente Kjerstin Heggdal Grimstad. Statsråden var tydelig på
at han likte det han hørte.
– Det som dere driver på med
går rett inn i demensplanen
2020. Her arbeides det med å
legge til rette for et mer demensvennlig samfunn. Flott et
dere er så offensive, nikket
han.
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