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HÄNDELSE

Man klämd under traktor. En man i 20-årsåldern skadades i en
arbetsplatsolycka vid Skarhults slott utanför Eslöv på lördagen, uppger
polisen. Mannen ska ha hållit på med reparationsarbete på en traktor,
enligt sydsvenskan.se. En annan person startade den och mannen
klämdes under framhjulet. Han fördes till sjukhuset i Lund och
klagade på smärtor i höften och bröstet. – Det är oklart hur pass
allvarligt skadad han är, men som jag har förstått det är det ingen fara
för hans liv, säger Lars Nygren, inre befäl på polisen i Lund till
tidningen. Händelsen rubriceras som arbetsplatsolycka och ska
utredas av polisen
Simrishamn Treåring överkörd av traktor – överlevde. Pappan hoppade ut. Då
drog traktorn iväg med tvillingarna. Händelsen slutade med att den
treåriga pojken trillade ut – och kördes över av traktorns bakdäck..
Pappan och hans två snart treåriga tvillingar körde traktorn på
familjens åker. Men när pappan stannade och hoppade ut ur traktorn
drog den iväg med barnen. – Det är en liten spak som de kom åt då, då
började traktorn gå, berättar barnens farfar Bertil Mårtensson, 65, som
beskriver hur pappan desperat rusade efter traktorn och slet upp
dörren. Han skulle hoppa in och tog i dörren och då höll väl pojken i
den så han åkte ut, säger Bertil Mårtensson till Aftonbladet. Olyckan
inträffade i Jönstorp, mellan Hörby och Simrishamn, vid 10.30-tiden
på söndagen. Tvillingarnas farfar Bertil Mårtensson arbetade i gårdens
ladugård med att fodra djuren. – Jag tittade ut och såg att något var på
gång och sprang ut. Jag var rent chockad, jag visste ju inte vad som
hänt. Man tänker inte, man bara springer När pappan slet upp
traktordörren drogs pojken med ut och föll till marken – där han
kördes över av traktorns bakhjul. Trots att den snart treåriga pojken
kördes över av en traktor lastad med en gödselspridare gick det
förhållandevis bra.– Det var rätt lös jord, det var det som räddade
honom, säger Bertil Mårtensson. Polis och räddningstjänst ryckte ut
till familjegården. En kvart efter olyckan var pojken och föräldrar på
väg till Lunds universitetssjukhus. Nu vårdas pojken för skador på
lungorna och levern. Men skadorn uppges inte vara livshotande.
Munkedal Fick storsäck över sig - förd till sjukhus. En man fick föras till
sjukhus efter att ha fått en 150 kilo tung säck med gödning över sig på
en gård i Bohuslän. Händelsen som polisen rubricerar som en
arbetsplatsolycka inträffade på en gård norr om Munkedal på
lördagsförmiddagen. Mannen fördes till sjukhus med helikopter. Jag
vet inte hur illa han skadats, säger Jenny Widén, presstalesperson vid
polisen i Västra Götaland, till TT.
Götene
Föll fyra meter från stege. En man fick föras med
ambulanshelikopter till sjukhus efter att ha trillat ner från en stege på
fyra meters höjd på en gård i Götene i Västra Götalands län. Enligt P4
Skaraborg slogs mannen medvetslös vid fallet, och han fördes till
sjukhus. Mannens skador uppges inte vara livshotande. Händelsen
inträffade vid fyratiden på fredagseftermiddagen. Polisen rubricerar
händelsen som en arbetsplatsolycka.
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Karlstad

Man blev överkörd av traktor. En man blev på söndagskvällen
överkörd av sin traktor och fördes till sjukhus med allvarliga skador i
bäckentrakten. Olyckan inträffade utanför Karlstad. Traktorn började
krångla och mannen kröp in under den, men växeln hoppade i och
traktorn började röra på sig, uppger Värmlandspolisen.
Händelsen rubriceras som en arbetsplatsolycka
Norrtälje
Fågelskådare anfölls av arga kor. Ambulans och polis fick på
onsdagens morgon rycka ut till en hage i Norrtälje sedan två
fågelskådare jagats på flykten av ilskna kor. Fågelskådarna ska ha tagit
en genväg genom en hage på när de attackerades av korna, som inte
uppskattade deras intrång, rapporterar nyhetsbyrån TT. –
Fågelskådarna blev sparkade och uppjagade på en bergknalle. Därifrån
ringde de SOS Alarm, berättar Stockholmspolisen. Fågelskådarna
undkom med blotta förskräckelsen och ska endast ha ådragit sig
lindriga skador.
Laholm
Lantbrukare skadades när grind lossnade. En 53-årig lantbrukare i
Laholms kommun skadades på tisdagsmorgonen när han skulle flytta
tjurar. Tjurarna stångades med varandra och fick en grind att lossna
från sina fästen och falla över lantbrukaren, skriver nättidningen.
Lantbrukaren skadades i ländryggen och huvudet och har förts till
sjukhus.
Staffanstorp Trafikolycka med dödsfall. En mycket allvarlig olycka i Skåne då en
traktor med stort släp med storbalar krockade med en personbil och
två personer i personbilen omkom och en person skadades. Troligtvis
hade personbilen kommit över på fel sida och traktorföraren hade
hunnit stanna men kunde inte vika undan.
Tollarp
Traktorer med barn i trafikolycka. Strax före lunch på tisdagen
körde en lastbil in i två traktorer med släp på E 22 mellan Tollarp och
Nöbbelöv. Lastbilen har kört på traktorerna bakifrån. Vi har en traktor
som ligger i diket och där var två vuxna och ett barn i den, säger
Ingemar Karlsson, befäl på räddningstjänsten I den andra traktorn
färdades en vuxen och ett barn, och i lastbilen en ensam chaufför.
Samtliga inblandade hade tagit sig ur fordonen på egen hand när
räddningstjänst och ambulans anlände till platsen Det är tur i oturen att
det inte blev allvarliga skador, säger polisens inre befäl i Kristianstad..
Uppsala
Föll i torken. En lantbrukare som höll på med reparations och
städningsarbete i sin spannmålstork föll sex meter. Torken var vid
tillfället tom och han hade änglavakt som inte slog ihjäl sig. Fallet
bromsades av att han slog i ett antal nivåräcken på vägen ned. Ett antal
brutna revben och sjukskrivning blev resultatet.
Nässjö
Fick frätande syra på kroppen. Två män har förts till sjukhus efter
att ha fått frätande propionsyra över sig på en lantgård norr om Nässjö.
Den ena mannen har i princip blivit helt översköljd av syra och den
andre har fått det på armarna, säger befälet Micael Carlsson på
Höglandets räddningstjänstförbund till nyhetsbyrån TT. Olyckan
inträffade på en gård utanför Anneberg på måndagen. Syran används
inom lantbruket för att minska risken för mögel på spannmål. Orsaken
till läckan tros vara en tank som har gått sönder. Polisen har spärrat av
en del av området på grund av spridningsrisken. De båda männen var
vid medvetande när de fördes till sjukhus.
Östhammar Mjölkbonde bröt båda armarna. En 40 årig mjölkbonde i Gimo
ramlade från en steg så olyckligt att han bröt båda armarna och
krossade handlederna. Han är drygt ett år efter olyckan fortfarande
sjukskriven och kommer mycket tveksamt bli helt återställd. Genom
LRFs försorg får han nu hjälp med försäkringar och rehabilitering.
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Skadad vid tillkoppling. Två personer skadades på en gård med
hästar i Uppland när de skulle koppla en vagn till en traktor. Vagnen
hade lossat från taktorn och vid försök att koppla den ingen klämdes
båda personerna illa. Personerna är förda till sjukhus för vård.
Kvinna skadad av fallande ko.
En kvinna i 50-årsåldern fick föras med ambulanshelikopter till
sjukhuset i Borås efter en ovanlig arbetsplatsolycka på söndagen.
Kvinnan hade fått en ko över sig, och togs till sjukhus med befarat
benbrott. Kon tappade balansen och ramlade över kvinnan i samband
med att den skulle få en behandling, uppger polisen i Borås. Olyckan
hände på en gård norr om Ulricehamn.
Kvinna fastnade i flismaskin. En kvinna fastnade med armen i en
flismaskin och fick flygas med ambulanshelikopter till sjukhus.
Strax innan klockan 14 på lördagseftermiddagen kom larmet från Solö.
En kvinna som arbetade på tomten hade av en olyckshändelse
fastnat med armen i en flismaskin. Kvinnan fördes till sjukhus i
amulanshelikopter innan polisen kom till platsen. Då det handlar om
en olycka hade polisen på söndagen inga uppgifter om hur pass illa
skadad kvinnan blivit.
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