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Om Riksdagen inte 
längre är förmö-
gen att fatta viktiga 

beslut för landet kan extra-
val utlysas.

För kommun- och lands-
tingsfullmäktige existerar 
inte denna möjlighet. Dessa 
församlingar kan lika väl 
som Riksdagen hamna i si-
tuationer där en fungeran-
de majoritet inte kan bildas 
och beslut som är nödvän-
diga blockeras av olika om-
ständigheter. 

Kommuner och landsting 
är utomordentligt viktiga för 
den välfärd vi vill att män-
niskor ska åtnjuta. De ansva-
rar tillsammans för nästan 
alla de tjänster som välfärden 
bygger på. För att kunna er-
bjuda en sjukvård, skola, äld-
reomsorg och kollektivtrafik 

med tillgänglighet och kva-
litet krävs att skatter tas ut 
och medel fördelas på ett an-
svarsfullt sätt. Om en full-
mäktigeförsamling hamnar 
i ett läge där den inte är be-
slutsförmögen, hotas viktiga 
delar av välfärden!

Möjlighet till kommuna-
la extraval; övriga demokra-
tifrågor; skola; kultur; soci-
ala frågor; rättsfrågor; mil-
jöfrågor och mycket annat 
kommer undertecknad att 
diskutera på Folkpartiet li-
beralernas Landsmöte under 
parollen ”TILLSAMMANS 
LYFTER VI SVERIGE!”. 
Jag kommer att sitta i De-
mokratiutskottet.

Rose-Marie Fihn
Landsmötesombud för

Folkpartiet Norra Älvsborg

Kommunala extraval!

Vi ser det som en 
fullständig själv-
klarhet att samt-

liga friskolor skall gran-
skas. Denna verksamhet är 
ju minst lika märklig som 
privatiseringen inom sjuk-
vården, den kapitalistis-
ka delen av vårt samhälle 
”suger ut det bästa”.

Att friskolor kan leva 
utan granskning kan bara 
ses som en misslyckande 
för de barn som ej får ut-
bildning enligt den värde-
grund som vi har i Sveri-
ge. Lika utbildning oavsett 
ekonomi, men vi vet att så 
är ej fallet. Var man bor 
skulle ej heller utgöra skill-
nader i grundskolans ut-
bildning.

En undersökning om 
hur friskolorna påver-
kar integrationen och allas 
rätt till en likvärdig skola 
vore på sin plats. Efter-
som vidskepelsen i världen 
ökat markant de senaste 
20 åren så kanske man ska 
lägga krutet på de religiö-
sa friskolorna. Religiösa fa-
natiker oavsett religion ska 
de få undervisa barnen? Vi 
bara undrar.

Vänsterpartiet i Ale
Gruppledare 

Ingmarie Torstensson

Koll av friskolor

Insänt

Karl Andersson i Vä-
rehuvud, har levt 
ensam i en liten by de 

sista trettio åren. Egentligen 
kallas Andersson för ”Hans-
son” av den anledningen att 
fadern hette så. Det har gått 
fort med avfolkningen i Vä-
rehuvud. Byn som vid slutet 
av 1800-talet hade elva - tolv 
familjer i lika många stugor, 
har raskt utplånats. Efter sista 
grannen var det auktion 1923.

Men sista medlemmen av 
Värehuvuds byalag verkar 
kunna hålla stånd i sin by 
ännu många år. Han är 74 år 
och rask och kry och lever sitt 
eget liv i absolut enskildhet. 
Det har aldrig funnits vägar 
till Värehuvud. Vintertid bör 
väl en häst med ”stockesläpa” 
kunna ta sig dit när mossarna 
bär, cykel är otänkbart.

Stigen genom storskogen 
är gångbar, bitvis meterhöga 
snödrivor och som omväxling 
balansgång över nedruttnande 
broar och porlande vårbäck-
ar. Gång över mossar, som vi 
bedömde som livsfarliga, men 
som vår vägvisare Alrik helt 
nonchalerade.

Ödegårdar och ödetorp 
kantade stigarna. Skogen höll 
på att ta igen de med möda 
brutna åkrarna, - stengärdes-
gårdarna vittnade om slitet. 
På vår timslånga vandring 
träffade vi blott på två bebod-
da ställen. Vid Bränna bor två 
personer kvar och vid Eket 
trotsar två personer enslig-
heten.

Och långt därifrån in i 
skogsbygden bor ”Hans-
son”. Ingen var hemma när vi 
knackade på och det var trötta 
och besvikna vandrare, som 
slog sig ned och funderade om 
strapatserna varit förgäves.

Men ur dunklet bakom 
vedboden kom Anders-
son med yxan i näven och en 
björkstam på ryggen. Han 
tittar förvånat på besökarna, 
tar emot och berättar villigt 
om gamla tider.

Jodå, det var allt mycket 
folk här, men det var länge-
sen nu. Här bodde ”Andre-
as och Katrina” med sina tio 
barn. Deras stuga såldes 1899 
och barnen for till Ameri-
ka, Norge och Göteborg. 
Och det var ”Olaveses” som 
var bror till Andreas. Det var 
han som tyckte stenarna bör-
jade bli tunga när han nått de 
nittio åren. På Gräsås bodde 
”Daskens”, han hade tjänat på 
en herrgård, därav namnet. 
Anders kom bara hit och 
övertog en stuga. Stina och 
Johannes hade en stuga som 
Gustav övertog sedan.

Så var det ”Ljungkvistens”, 
det var han som sköt den 
sista björnen i trakterna. Det 
var längesedan. Vargar fanns 
senare inpå 1850-talet. Anders 
Mattson bodde där borta och 
så hade vi ju ”Klinten”. Innan 
vi hade stuga här, bodde far 
min, Anders Hansson, där 
borta (pekar). Vi var tre barn, 
jag hade två systrar Ada och 
Fina. Den ena är död och den 
andra vet jag inte var hon är.

Men konstigt var det, fort-
sätter Andersson, det var en 
som lyckades skrapa ihop tre 
tusen medan andra fick ”gå 
med påsen”, en gick ända ned 
till ”Gammelösa” för att tigga 
halm.

- Hörde du talas om henne 
som alltid hade så bra med 
ägg? Se hon hade alltid hö-
norna gåendes i köket och de 
värpte nästan året om. Hon 
begav sig på gamla dar till 
Hisingen och blev piga där. 
Många barn var det i stugorna 
och gubbarna var på flera stäl-
len elaka.

Den gubben som på sin 
ålders dagar, var så klen att 
han måste ha kryckkäpp när 
han gick efter jordemoran, 
hade inga sympatier, inte 
heller den om vilken här be-
rättas.

Det drog ihop sig till ”kyr-
ketagning” i ett fattigt hem 
och kvinnorna skulle vid åter-
komsten ha lite festligt. Hus-
trun hade kokat blåbärskräm 
och skulle bjuda väninnor-
na denna läckerhet. När hon 
kom hem och skulle överras-
ka fruntimren med kalaset, 
hade gubbrackarn ätit upp all 
krämen och frun fick stå där 
med skammen.  

Det fanns elaka gubbar och 
beskedliga gubbar. Det fanns 
duktiga mödrar men också de 
som bakade ”eländiga lefser”, 
sega och brända, som barnen 
fick skämmas för i skolan, när 
det inte  varit svårare att få 
bröd av materialet.

Skogens djur har tagit 
herraväldet över Värhuvud. 
Om människorna sår, skördar 
älgarna. Det är endast kornet, 
de inte har smak för. Älgar 
fanns det inte förr i tiden. 
Nu översvämmar de marker-
na och liksom dovhjortar och 
rådjur beter de sig som tama. 
Haren skuttar ogenerat ut-
anför förstukvisten hos An-
dersson och djuren funderar 
liksom på hur länge den en-
samme mannen skall vara kvar 
i deras rike.

Vägarna kom aldrig att nå 
till Värhuvud och tänka på 
elektricitet och telefon är uto-
pier. De små stugorna är ned-
rasade och borta. Blott taket 
på ”Olaveses” hopsjunkna la-
dugård syns än. Det är bara 
Karl Andersson, som kan peka 
ut var stugorna legat.

Det syns svårt att leva i 
dessa obygder men än värre 
att dö där. Men byns sista in-
vånare trivs med sitt isolera-
de liv. Det är längre emellan 
besöken i den avlägsna byns 
handelsbod.

Vi tar avsked i kvällningen 
och Karl Andersson ”Hans-
son” går in till sitt och snart 
har han tänt brasan på den 
öppna eldstaden. Fotogen-
lampans gula sken lyser svagt 
genom rutorna. Vildmarken 
är vacker och lugnet fullstän-
digt. Snart tittar skogens djur 
fram ur sina skrymslen.

Evert Högabo i Hålanda

Byn Värehuvud i Hålanda 1958

ALMI
FÖRETAGSPARTNERAle kommuns näringslivsbolag

Nu är tiden mogen för höstens företagsträffar. Under augusti brukar vi 
hålla oss lugna, men så inte i år. Vi börjar med att testa en annan variant av 
företagsmöten, sopplunch. I övrigt innehåller mötet det samma som våra 
frukostmöten, information från kommunen samt en intressant föreläsare som 
FöretagsForums månadsvärd ansvarar för. Det är SEB som är värd, och de har 
bjudit in sin småföretagarekonom Ingela Hemming. Ingela blev av Privata 
Affärer utsedd till 2006 års Bankprofil för sitt arbete och har under senare tid 
uppmärk-sammats i media för artiklar kring småföretagens tillväxtproblem.
OBS! Tid o plats!!

FREDAG  31 AUGUSTI  KL 12- 13.30  
REPSLAGARMUSÈET, ÄLVÄNGEN

På programmet
Senaste nytt från Ale kommunen!

Utmaningar för svenska små och 
medelstora företag!

Ingela Hemming, småföretagarekonom SEB

OBS! Ingen anmälan Vi bjuder på lunch 12.00-12.30
 Du bjuder på din närvaro!!

Viktig information till 
Bohus- och Surtebor
Vårdcentralen kommer fr.o.m vecka 35 att ha starkt 
begränsad läkartillgänglighet då fl era av våra läkare
slutar. Vi arbetar intensivt med att så snabbt som 
möjligt få nya läkare till Vårdcentralen men beklagar 
att vi under den tiden inte kommer att kunna 
tillmötesgå alla önskemål och behov. Tillsammans 
försöker vi göra det bästa av situationen och hoppas 
på er förståelse.

Annika Waser, Tf Vårdcentralschef

Fattig 
student?

Biblioteket har 
stipendieguider


