Forslag om hjertestarter til Ibsgården, Stikvej 3
Vi indstiller, at:
1. Der opsættes en hjertestarter på Stikvej 3’s redskabsskur. Hjertestarteren inkl.
montering finansieres af Hjerteforeningen under forudsætning af at der blandt
Ibsgårdens beboere indsamles penge til Hjerteforeningen på 15 ruter i nærområdet a 23 timer søndag d. 28. april.
2. Grundejerforeningen finansierer:
a. Et mindre beløb til tilslutning til carportens strømforsyning max 4.000 kr.
b. Driften af hjertestarteren. Det koster ca 1 kr i strøm per dag samt 2.000 kr. til et
batteri hvert 5. år.
3. Stikvej 3 tilbyder at stå for den lokale organisering i forbindelse med indsamlingen d. 28.
april samt i forbindelse med monteringen og vedligeholdelsen af hjertestarteren på
vegne af grundejerforeningen.
Baggrund
Hjerteforeningens landsindsamling 28. april 2019 indsamler til hjertestartere. Hvis man danner
en gruppe som går 15 ruter a 2-3 timer i nærområdet får man en hjertestarter med varmeskab
opsat på en ønsket lokalitet.
Man skal selv vedligeholde hjertestarteren. Det koster ca 1 kr i strøm per dag samt 2000 kr til et
batteri hvert 5. år. Vi foreslår at grundejerforeningen påtager sig denne udgift. Ud over
hjertestarteren giver Hjerteforeningen også et kursus i genoplivning.
På stikvej 3 har vi forslag om at der kunne opsættes en hjertestarter på vores redskabskur som
vender ud mod den centrale sti i Ibsgården. Vi håber at mindst 15 personer fra Ibsgården vil
bidrage til indsamlingen og at grundejerforeningen vil stå for de løbende udgifter.
Hjerteforeningen monterer hjertestarteren og vi har konsulteret en elektriker for hvordan den vil
kunne tilsluttes carport belysningen. Hjerteforeningens elmontør (fra TS-gruppen) skal i
princippet klare dette men evnt vil det kræve et mindre beløb. Prisen for at klare dette anses at
være af en størrelsesorden som vores vejkasse vil kunne betale men vi vil selvfølgelig sætte
pris på at grundejerforeningen påtager sig udgiften.
Stikvej 3 tilbyder at stå for den lokale organisering i forbindelse med indsamling, montering og
vedligeholdelse på vegne af grundejerforeningen.
Lidt mere information findes efterfølgende og på www.landsuddeling.dk. Straks efter
generalforsamlingens tilsagn vil gruppen ’Ibsgården Stikvej 3’ blive oprettet. Alle kan så tilmelde
sig på hjemmesiden og få tildelt en rute i nærheden.

På vegne af Stikvej 3
Hanne Østergård

Hjerteforeningens hjertestarter har følgende dimensioner:
Bredde-Højde-Dybde: 39 – 52 - 30 cm

Hvad det kræver at starte gruppen Ibsgården Stikvej 3
Opgave 1:
Opret gruppen i vores tilmeldingssystem og vælg, hvor hjertestarteren
skal hænge.
Stedet skal være tilgængeligt for alle hele døgnet, og du skal have
ejerens tilladelse.
Vores autoriserede elektrikere monterer og tilslutter jeres hjertestarter.
Du skal bare sørge for strøm hele året. Det koster ca. 1 kr. om dagen.
Opgave 2:
Saml deltagere til gruppen, så I tilsammen går mindst 15 ruter den 28.
april. Deltagerne melder sig selv til gruppen på www.landsuddeling.dk
Deltagerne i gruppen kan gå ruter, lige hvor de vil – ikke kun der, hvor
hjertestarteren skal hænge. Det registrerer de også på hjemmesiden.

Hvad det indebærer at få en hjertestarter
Du skal...
•

•

•

•

Registrere din hjertestarter i et eller flere af de systemer, der
gør det muligt for vidner til hjertestop at finde dem, når lynet
slår ned. Det kan fx være på hjertestarter.dk.
Sørge for, at der er strøm til varmeskabet, så batteriet i
hjertestarteren ikke fryser til og hjertestarteren er klar til brug
året rundt.
Periodevis se til hjertestarteren og tjekke den automatiske
selv-test, om den er klar til brug. Det aflæses på en
statusindikator på fronten af hjertestarteren.
Vedligeholde hjertestarteren ved at udskifte batteri og
elektroder løbende, da de ikke holder for evigt.
Hjerteforeningen har valgt en hjertestarter med holdbare og
miljøvenlige batterier samt elektroder, som først skal skiftes

efter fem år i stand-by-tilstand. Udskiftningen koster ca. 2000
kroner.
Så snart hjertestarteren er monteret i skabet, tilhører den juridisk set
gruppestarteren. Hvis I har startet gruppen i en forening eller lignende,
tilhører hjertestarteren den. Det betyder også, at det er op til jer, at
sørge for strømmen og holde øje med, at den er funktionsdygtig. Det
kræver som udgangspunkt ikke meget, og vi instruerer jer i det, når vi
installerer den.
I forbindelse med Landsuddelingen har vi valgt en hjertestartermodel,
som konstant tester sig selv, for at se om den er funktionsdygtig: En
indikator viser et grønt flueben, når den er ok, og et rødt kryds, når
den ikke er. Den koster Hjerteforeningen mere i indkøb, end andre
modeller, men til gengæld kan ejeren spare serviceabonnementet ved
selv at aflæse statusindikatoren løbende. Desuden har denne
hjertestarter 7 års garanti mod fabriksfejl.
Hvis du en dag ikke længere kan eller vil tage dig af de opgaver, der
følger med at eje en hjertestarter, kan du overdrage dem til en anden.
Eller du kan tage kontakt til Hjerteforeningen, så vi kan finde en
løsning sammen. Det vigtigste er, at din hjertestarter ikke står i
hjertestarter-registre, hvis den ikke virker.

