
INFORMASJON HJERTESTARTER 

Bygdas befolkning har vært med og samlet inn penger til hjertestarter. Denne er som 

mange vet plassert på Stakkenes, Jøvikvegen 829, (mellom garasjen og gammelkiosken) i  

”Livhuset”. Her har den overvintret i 3 år og det ser ut til at den har klart seg utmerket. 

 

Det presiseres at dette IKKE forandrer på eksisterende rutiner. Ved behov skal det fortsatt 

tas kontakt med alarmsentral (113) og utføres førstehjelp i form av hjerte- lungeredning. 

 

Hvis en har grunn til å tro at hjertestarteren som er plassert på Stakkenes kan komme 

raskere ut til pasienten enn ambulansetjenesten, kan det tas kontakt med person (er) 

under. Finnes også egen liste sammen med hjertestarteren i ”Livhuset”. 

Hjertestarteren kan lånes ut til ulike arrangementer. Låner må ha gjennomgått kurs, samt 

kvittere ut/inn på skjema i ”Livhuset”. 

 

Pr. i dag er det 10 personer som er kurset på hjertestarteren. 

Jan Holmebukt                478 84 948 

Nils Larsen                        412 39 995 

Inger Larsen                     928 92 144 

Tone Solbakken               993 32 612 

Ida Johnsen                       411 42 313 

Håkon Jensen                   482 65 891 

Ellinor Larsen                    416 90 272 

Arne E. Larsen                   916 21 551 

Sidsel Stakkenes               918 85 582 

Bjørn Stakkenes                918 72 600 
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INFORMASJON – SATELITTELEFON 

 

 

 

Som et ledd i beredskapen for bygda når vi er isolert har Utviklingslaget stasjonert 

SATELITTELEFON på Bygdehuset.                                                                                                                       

 

 

Det presiseres at i tilfeller der det meldes veldig dårlig/ekstremvær og bygda står i fare for 

å isoleres så hentes telefonen ut fra Bygdehuset og oppbevares hos enkeltperson som har 

tilgang til bygget.  

 

 

Denne har ansvar for å synliggjøre et skriv på innsiden av ytterdøren med info. om hvor 

telefonen befinner seg. Slik kan bygda få kommunisert ut om all annen kommunikasjon er 

ute av drift. 

 

 

Tromsø Kommune v/ Elvevold og Limstrand er gjort kjent med prosedyren, mars-15. 
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