Var kan jag köpa halkskydd?
Halkskydd säljs som regel i:
•
•
•
•

Halkskydd

Skoaffärer
Skomakerier
Apotek
Sportaffärer

Ett säkert tips i halkan!

Det finns många olika typer av halkskydd att välja på och
utbudet mellan butikerna varierar.
Konsumentverket har sammanställt en marknadsöversikt av
halkskydd, denna finns på www.konsumentverket.se

Besöksadress:
Varvsvägen 1
Postadress:
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla
Telefon: 0522-69 00 00
2018-09-20

www.uddevalla.se

Vi bryr oss om
Socialnämnden vill uppmuntra dig som är pensionär, dvs. 65
år eller äldre i Uddevalla kommun att använda halkskydd, då
det är en viktig säkerhets- och trygghetsaspekt under
vintersäsongen.
Mot uppvisande av kvitto på nyinköpt halkskydd bjuder
socialnämnden dig på kaffe med dopp för 2 personer

Att tänka på när du skall välja halkskydd:
✓ Passar halkskyddet till olika sorters ytterskor/stövlar?
✓ Kontrollera passformen noga. Vissa halkskydd säljs
endast i en enda storlek, andra i olika storlekar, liksom i
herr- och dammodell.
✓ Går det att använda både när det är fullt vinterföre
(snö/is/modd) och barmark med isfläckar?

Erbjudandet gäller på följande ställen:
• Café Rosen, Rosenhäll,
• Skogslyckans bokcafé, Sunnanvindsvägen 10 på
Skogslyckans torg.
• Café Ryttaren, Södra Drottninggatan 16
Erbjudandet gäller från 5 november 2018 till och med mars
2019.
Mer än tre fjärdedelar av alla skador bland äldre orsakas av
fallolyckor. När det blir frost och is ute ökar risken för
fallolyckor. Ett sätt att förhindra en fallolycka är att använda
halkskydd på skorna.

✓ Är det lätt att ta av och på?
✓ Tar det liten plats i ficka eller väska?
✓ Är halkskyddet CE-märkt?
✓ Ett helfotsskydd ger den bästa säkerheten på snö och is.
✓ Ett hälskydd kan ge bättre halkskydd än ett
framfotsskydd.
✓ Ett framfotsskydd kan vara nättare än ett halkskydd och
är bättre än att inte använda något skydd alls.
Enligt rön från www.konsumentverket.se och www.ntf.se

