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Håll Dig på ända! 
 
Var fjärde person kommer att halka inkommande vinter. För att förebygga 
olyckshändelser av detta slag är vikten i att var och en själv förbereder sig lika 
viktig som underhåll av gator och gårdsplan. 
 
Trafikskyddet har studerat i detta och tyvärr måst konstateras, att åter 
inkommande vinter uppkommer situationer, då människor halkar och faller 
omkull. 
Enligt statistiken sker hälften av dessa fall på gator och vägar och en tredjedel 
på gårdsplan. Av fallen sker 65 % under fritid. 
 
Av dem som halkat berättar hälften att de skadat sig eller stött sig då de har vält omkull. 58 % av kvinnorna 
stötte sig och 45 % av männen. Var sjunde (14 %) var tvungen att besöka läkare eller hälsovård. 
 
 
Förbered Dig väl före halkan kommer  
 
Över hälften av människorna säger sig uppmärksamma val av skor och ta mera tid på sig. Var femte 
berättar sig träna sitt balanssinne. Men endast tre av tio berättar att de använder halkskydd ens någon 
gång per vinter. Mest halkskydd använder äldre personer. Var tionde person 
gör ingenting för att akta sig för halkan. 
 
Kaarina Tamminiemi konstaterar ”Halkskyddens betydelse och val av skodon 
som greppar bra i halka är av stor betydelse. Dessutom är en fungerande tjänst 
i vinterunderhåll av stor betydelse. Tryggheten för fotgängare vintertid 
kommer i första hand från var och en själv.” 
 
Halkskydd är en billig och välfungerande trygghetsfaktor och kan i bästa fall 
förhindra allvarliga skador, till och med dödsfall. 
 
Skodon efter väder 
1. Goda vinterskor är låga, har en bred häl och starkt räfflad botten. 
2. Ta på dig halkskydd – de håller bra i halt före och är billiga. 
3. Ta tid på dig – du halkar lätt om du har bråttom. 
4. Kolla vädret innan du går ut. I meteorologiska institutet och YLE 
text tv finner du information. 
5. Om du märker att det är halt någonstans bör du anmäla detta 
till fastighetskötselföretaget. Sandningen hjälper även andra att 
klara sig. 
6. Sköt om din kondition – det hjälper dig att hållas på ända. 
7. Akta! Då du är pigg och kry märker du halkan lättare. 
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