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Trafikverket kan begränsa
tung trafik på grusvägarna
ENKÖPING
Ovanligt många timmertransporter
sliter på grusvägarna under tjälloss-
ningen.
En andra tjällossning kan
innebära stora problem på
grusvägarna i trakten. Tra-
fikverket har sagt att alla vä-
gar som är dåliga ska få en
nedsatt bärighet till tolv ton
axeltryck.Detkangeproblem
för lantbrukareochskogsen-
treprenörersominte fårköra
tyngre transporter där.
– De tunga transporterna
har ökat rejält och vägarna
håller inte för dem under
tjällossningen, säger Klas
Johansson, arbetsledare vid
Svevias vägstation i Enkö-

pingsomsköterunderhållet
av vägarna på uppdrag av
Trafikverket.

Första tjällossningen kom
när vinterkylan släppte och
iprincipallagrusvägar iom-
rådet blev gropiga och be-
hövdegrusasochhyvlas. Sen
kom kylan tillbaka och vä-
garna stabiliserade sig. Men
nu är en mildare väderperi-
odpågång igenoch inomen
veckaräknarmanmedenny
tjällossningsomkommeratt
försämra vägarna.

– Folk kör för fort, det slår
ur gropar i vägen. Sen körs
det ut mer timmer än tidi-

gare på grund av granbark-
borren. En60tontung lastbil
som kör i 50–60 kilometer...

det håller inte vägen för, sä-
ger Klas Johansson.

Om viktbegränsningen sätts
ned till tolv ton på många
vägar kan det bli problem.
– Det är lantbrukare som
har avtal om att leverera
spannmål,hamnardetmitt i
periodenmednedsattbärig-
het blir de inte glada, säger
Klas Johansson.
Totalt sköter man sex mil
grusvägar i Enköpingstrak-
ten.Nuharmanhaftproblem
vid bland annat Fånö, Bäd-
darö ochHällby vid Litslena.
– Folk måste få åka på vä-
garna,men omde kör sakta-
re så skulledetunderlätta, sä-
ger Klas Johansson.

Maria Hedenlund
Maria.Hedenlund@unt.se

Det går många tunga timmerbilar på grusvägarna då skog
måste tas ned på grund av granbarkborren. Det innebär
problem vid tjällossningen, vägarna håller inte.
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Öppnade hörselklinik mitt i pandemin
ENKÖPING
Enköping har fått en ny
hörselklinik. Den öppnade
i januari och har haft det
tufft under pandemin,
men nu börjar fler söka
sig tillbaka till vården.

Den tidigare hörselkliniken
AudionNova har upphört
med sin verksamhet i Enkö-
ping. Sedan januari finns nu
i stället Eartechhörselklinik,

specialisterpåhörapparater,
hörselrehabilitering och oli-
ka former av hörselskydd.

– Vi har totalt elva kliniker i
Sverigeochnuharvi öppnat
i Enköping också. Vi provar
hörselhjälpmedel och speci-
altillverkarävenhörselskydd
för exempelvis jakt ochmu-
sikspelningar, säger Klas Jo-
hansson, vidEearthtechhör-
selklinik.

Attöppnaennyklinikmitt
under brinnande pandemi
har inte varit det lättaste.
Antalet besökare har gått
uppochner i taktmedsmitt-
utvecklingen, berättar Klas
Johansson.
–Detharvaritmycketarbe-
temed logistiken förattund-
vikaköbildning.Viharmärkt
att många undvikit att söka
vård,mennunäralltflervac-
cineras börjar också fler och

fler komma tillbaka. Snitt-
åldern bland besökarna är
72 år. Just under pandemin
har vi märkt att fler unga
sökt hjälp, kanske är det för
att de äldre inte kommit hit,
säger han.

Överlag är det inte bara äld-
re som söker sig till hörsel-
kliniken.
Det är också vanligt med
yngre vårdtagare.

– Runt 1,5 miljon svensk-
ar hör dåligt och 15 procent
har tinnitus. Ofta är det yng-
re somhör dåligt i samman-
hangdärmångapratar sam-
tidigt. Men såklart har vi
mångaäldreockså.Vibrukar
säga att det är arv, ålder och
miljö som är avgörande, sä-
ger Klas Johansson.

Antonios Antoniadis
Antonios.Antoniadis@unt.se

Klas Johansson visar upp de nya moderna hörapparaterna. FOTO: ANTONIOS ANTONIADIS

Såmycket
kan fritids-
taxorna
höjas
ENKÖPING
Taxor och avgifter i de
verksamheter som finns
under upplevelsenämn-
den föreslås nu höjas.

Tillnämndenssammanträ-
de på tisdag finns ett för-
slag förnästaårsnivåer.Det
handlaromallt frånhyraav
olika typer av idrottshallar
till specialsalar för fören-
ingar och fritidsgårdar.
De föreslagnahöjningar-
na ligger runt tio procent.
Vissa föreslås dock vara
oförändrademedan andra
kan bli högre än så.

Ett exempel på en högre
höjning är årskortet för
Pepparrotsbadet, som ju
ännu inte öppnat portar-
na för allmänheten.
I år är priset för årskort
förvuxna2200kronor.Höj-
ningen förnästaår föreslås
till 2750 kronor, alltså 25
procent. Även för årskor-
ten för ungdomar, pensio-
näreroch funktionshindra-
de är förslaget till höjning
25 procent, från 1800 till
2250 kronor.

Anette Östlund

Bebis fick
överdos
avmorfin
UPPSALA LÄN
Ett barn som genomgick
en tarmoperation på
Akademiska sjukhuset
fick för hög dos av
smärtstillande morfin i
ett dygn, enligt en lex
Maria-anmälan. Miss-
taget var en förväxling
mellan milligram och
milliliter.

OperationenskeddepåAka-
demiska barnsjukhuset.
Efter operationen gavs
morfin till bebisen där do-
sen var för hög. Den höga
dosenresulterade i trötthet
ochnågot låghjärtfrekvens
för barnet.

Den höga dosen uppmärk-
sammadesnär läkemedels-
infusionenskullebytas, do-
sen korrigerades och bar-
netblevpiggareefterbytet,
enligt anmälan. Misstaget
som låg bakom händelsen
var en förväxling mellan
milligramochmilliliter.
Vårdnadshavarnaharen-
ligtanmälanblivit informe-
rade om möjlighet att an-
mälahändelsentillpatient-
nämnd, LÖF och lVO.

Michaela Mastad

Barnet fick för hög dos mor-
fin i ett dygn enligt anmälan.


