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Få kvinnor
vd-poster
i Lidköping

det femåriga Wilma Sjöström som njuter av en tur.

Lidköping ligger en
bra bit under både
riks- och regionsnittet
när det gäller andelen
kvinnliga företags
ledare. Bara 8 procent
av aktiebolagen i kommunen har en kvinnlig
vd. I riket som helhet
är siffran 16 procent
och i Västra Götaland
14. Högst andel kvinnor på vd-posten i hela
Sverige har Grästorp
med 30 procent.
Det är Företagarna
i Västra Götaland som
i samband med internationella kvinnodagen 8 mars tagit fram
statistik från Retrievers databas på de
drygt 120 000 aktiebolag i Sverige som har
uppgivit vd:s kön.
Här är resultaten
för samtliga kommuner i västra Skaraborg (antal respektive
andel):
■■ Essunga: 4, 11%
■■ Grästorp: 8, 30%
■■ Götene: 5, 6%
■■ Lidköping: 27, 8%
■■ Skara: 22, 16%
■■ Vara: 13, 9%

Larm till 112 via
nätet på ingång
Telefonen är nog inte

det enda sättet att
nödlarma i framtiden
– SOS Alarm satsar
miljontals kronor för
att göra det möjligt att
surfa in på nätet för att
slå larm vid bränder,
olyckor och brott.
– Nya medier används
förmodligen mer i fram
tiden jämfört med tele
fonen, och det är via telefonen 112 är uppbyggt kring
i dag. Nya möjligheter att
kommunicera gör det lättare att 
säkerställa saker,
till exempel positionering,
säger Sverker Petersson vid
SOS Alarms pressjour.
Bilder från olycksplatser,

som skickas in via till exempel sociala medier, kan
underlätta arbetet på larmcentralen.
– Fotografier förstärker
ofta en händelse och kan
göra det enklare att bedöma
vad som hänt på platsen,

Slå rätt nummer
SOS Alarm undersöker
möjligheten att slå larm till
112 på internet, till exempel
via sociala medier. Det kan
bli verklighet om några år
– fram till dess får du lyfta
luren när du ska larma om
en nödsituation. Här är viktiga nummer:
Nödnummer vid
fara för liv, egendom eller miljö. 112 är ett
europeiskt nödnummer och
gäller i alla EU-länder.

1177
114 14

säger Sverker Petersson.
En bild kan också gör det
lättare för utryckningsfordon att hitta rätt. Tidigast
om fem år är de nya metoderna redo att tas i bruk.
Förutom att se över lagstiftningen måste nya sätt
att ta emot nödrop via internet kvalitetssäkras.
– Tanken med satsningen
är att öka tillgängligheten
för medborgare, nya medi-

er kan förstärka och säkra
larmen.

112

Sjukvårdsrådgivning.
Polisens
nummer för
händelser som inte är akuta. Här kan man även lämna tips.
Informationsnummer vid allvarliga olyckor
och kriser. Här kan du också
lämna information.
Källor: SOS Alarm, polisen
(TT)

113 13

Risken för anonymt miss-

bruk ska utredas, men Petersson ser inte omedelbart
någon större risk med larm
via nätet.
– Den som ringer via kontantkort kan ju också missbruka larmfunktionen anonymt i ett samtal. (TT)
John Alexander Sahlin

C Högst andel

k vinnliga vd:ar
i landet


grästorp/sidan 30

Samverkan Sjön Östen
Filippa Wisemark stod i centrum när Alla hjärtans stad firades. Här med mamma Louise och pappa Rickard.

Den signerade Villatröjan klubbades bort för 850 kronor.

ändamål
mål. Hon bidrog till den glada stämningen som spred sig bland deltagarna
och säkert också till att det ekonomiska resultatet blir de förväntade 50 000
kronorna.
– Vi fick in ungefär 40 000 på basaren, men sedan tillkommer pengar från
en del sponsorer så det ser bra ut, sa
Louise på söndagen.
Hon lovar också att Lidköping ska bli

Alla hjärtans stad nästa år igen. Säkert
med en del nyheter.
Urban Arenblad

”

Det är
fantastiskt
hur alla
ställer upp
för det här!
Johan Lindén
Filippas morfar
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procent av de bilförare
som dog i bilolyckor förra året hade inte säkerhetsbälte på sig. Det visar en mätning som NTF
har gjort.
I veckan gör polisen
en extra satsning på
att kontrollera bältesanvändningen. Insatsveckan är gemensam
för hela Europa.
Andelen bilförare
som använder bältet i
bilen är högt i Sverige,
enligt den senaste undersökningen så högt
som 98 procent av alla
bilförare.

Ekman lämnar
Livets ord
Pastor Ulf Ekman,

grundare av Livets
ord, lämnar församlingen och konverterar
och blir katolik.
Han skriver själv
på Dagens Nyheters
debattsida att han och
hans hustru Birgitta
har omprövat sin övertygelse.
Ulf Ekman ber också
om ursäkt för ”lidande
och sår” som människor tillfogats genom
kontakter med Livets
ord. (TT)

Välkommen till föreläsningar kring sjön Östen, öppna för alla intresserade
kl 18:30-20:00 varannan torsdag.
13 mars Hur kan hävden av betesmarker
bli lönsam och klimatsmart?
27 mars Utmaningar och möjligheter i
ett framtida klimat
10 april Sjön Östen – betesplanerarens
största utmaning? Tips kring
betesdriften
24 april Nya Landsbygdsprogrammet –
vad betyder det för oss i länet?

Karl-Ivar Kumm,
Logården, Odensåker
SLU
Fredrik Fredrikson, Sveneby skola, Sveneby
Länsstyrelsen
Karin Hante,
Flistad samlingsal, Flistad
Länsstyrelsen
Åsa Jellinek,
Länsstyrelsen

Horns bygdegård, Horn

Kontakt: Karin Hante, tfn 010-224 52 71 eller karin.hante@lansstyrelsen.se

&Skog

Jord

SPECIELLA TEMASIDOR I NLT MÅNDAG 31 MARS
Ett gyllene annonstillfälle för dig som bedriver verksamhet inom
jord- och skogssektorn. Delas ut i ca 3400 extra ex. på landsbygden.

Hör av dig redan idag så får du all hjälp med utformningen av en säljande annons.
Senast tisdagen den 25 mars bör vi ha ditt manus.
Tag kontakt med Stefan Jonsson 0510-897 39.

