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Det är rätt fantastiskt 
att näringslivsche-
fen från kommunen 

som kommer till Surtes orts-
utvecklingsmöte inte verkar 
ha väntat sig detaljfrågor an-
gående utbyggnaden av E45 
och därför inte hade med sig 
detaljplanen.

Lika fantastiskt är det 
att en ledamot i utbild-
nings- och kulturnämn-
den, tillika  1:e vice ordfö-
rande i kommunfullmäkti-
ge, inte var mer uppdate-
rad om ett ärende som han 
i förväg visste skulle tas upp 
på mötet.

Han påstod till och med 
att, även han, liksom bibli-
oteksföreningen, för första 
gången fick kännedom om 
kommunens flyttplaner av 
biblioteket i tidningen. Hur 
var det nu med demokratin i 
kommunhuset?

Håller med min sittgran-
ne på mötet; det verkar alltid 
vara någon annan som bär 
ansvaret. Kan inte ni kära 

politiker se till att nästa gång 
få med någon som känner 
sig ansvarig i en fråga som 
kommer att tas upp?

Det är också förvånans-
värt att man på mötet har en 
fastighetsägare som har gjort 
en missbedömning i en in-
vestering, som sedan vänt 
sig till kommunen för att 
få hjälp med att kunna hyra 
ut en outhyrbar lokal, fått 
dåliga råd och sedan antyder 
att det egentligen är kom-
munens fel att han fått 350 
Surtebor mot sig.

I marknadsekonomi gör 
man först en marknadsun-
dersökning och utreder om 
det finns ett behov och in-
vesterar först då. Inte tvärt-
om. Det var ändå starkt av 
honom att ställa upp även 
om jag ifrågasätter en del av 
hans påståenden. Jag stäl-
ler mig undrande till om han 
verkligen har fjärrvärme i 
huset, eftersom det finns en 
del villaägare på området 

som velat ha fjärrvärme (och 
bredband) men fått nej från 
Ale Fjärrvärme. Motivering-
en var att det blir för dyrt att 
dra den till oss eftersom det 
inte fanns tillräckligt många 
intresserade. Varför skulle 
han ha fått fjärrvärme när vi 
andra fick nej? Vi kanske bor 
på fel sida av vägen? Fram-
tiden gäller kanske inte oss? 
Jag hade också velat fråga 
vad han tänker göra med 
huset eftersom han inte 
lyckats få hyresgäster trots 
annonsering och när han 
tänker snygga till tomten? 
Kände dock att tiden inte 
fanns för fler frågor.

Början av mötet anda-
des ändå optimism om Ale 
Kommuns tillväxt och fram-
tid. Det var ett bra initia-
tiv att bjuda in Företagsfö-
reningen och representanter 
från ett företag som verkar 
gå bra och som genererar ar-
betstillfällen.

”Den som lever får se”

Reflektioner från Surtes ortsutvecklingsmöte

Jag bodde i Surte mellan 
1949-1962. Eftersom 
föräldrarna bodde kvar så 

var jag ofta där och hälsade 
på. Var ofta uppe i Surtesjön 
och paddlade och badade. 
Naturen runt sjön var trygg 
och vacker. Där kunde man 
promenera utan att känna 
sig det minsta ängslig. Rent 
och fint vatten, rent i natu-
ren, ekor och kanoter olåsta. 
Paddlade man till Tortjärn 
eller rentav via Gäddevattnet 
och genom kanalen bort till 
Skyrsjön, ja då var man verk-
ligen ute i ödemarken. Men 
hur är det nu?

Så kom Lövgärdet till. 
En badplats byggdes på Sur-
tesidan. En väg byggdes på 
sjöns västra sida så att mope-
der obehindrat kunde ta sig 
fram. Läget nu är följande: 
Otrygghet, nedskräpning, 
bilbränder, bryggbränder, 
båtstölder, bilinbrott, narko-
tikalangning, vandalisering 
med mera – för att inte tala 
om mord!

Har vid flera tillfällen 
på gångvägen från Lövgär-
det mött killar på mopeder 
som inte väjt utan jag har 
fått hoppa upp i skogen för 

att inte bli nedmejad (jag är 
pensionär). Fräcka tillmälen 
och hånskratt.

Det är sorgligt att denna 
vackra sjö inte längre är in-
bjudande och har kvar sin 
charm. Man kan undra 
varför det har blivit så här? 
Finns ingen ordningsmakt?

Ledsen skogsluffare

Surtesjön har mist sin charm

Pensionärernas riksorganisation (PRO) 
har analyserat inkomstutvecklingen i 
Sverige under 14 år, 1992 till 2006.

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) har 
reallönen för löntagarna ökat med 40 pro-
cent under dessa år. Detta är mycket gläd-
jande!

Hur har det gått för landets pensionärer 
under motsvarande period?

Enligt PRO: s analys har pensioner-
na också ökat, men endast realt med noll 
komma en procent (0,1 %)!

Det finns anledning för Sveriges pensio-
närer att ilskna till och kräva en rättvis för-
delningspolitik!

Hur har det blivit år 2007 med den nya 
borgerliga regeringen?

Har det blivit en ekonomisk politik med 
en rättvis höjning av pensionerna?

Nej, klyftan och orättvisan har blivit större 
i stället!

Sveriges löntagare har fått ökad köpkraft 
genom ett ”jobbskatteavdrag” och pensionä-
rerna fick ingen real höjning av pensionerna.

Vänsterpartiets pensionärsförening i gö-
teborgsregionen har under många år i insän-
dare och på offentliga möten krävt en mera 
rättvis fördelningsmodell för uppräkning av 
pensionerna.

Till våra partikongresser har vi lämnat in 
motioner och fått gehör för kravet om att 
partiet skall hjälpa Sveriges pensionärer att få 
tillbaka ”den försvunna månadslönen”.

Med stor glädje har vi noterat att Sveriges 
två största pensionärsorganisationer PRO 

och Sveriges Pensionärsförbund (SPF) i år 
har blivit aktivare i kampen för pensionärer-
nas rättvisekrav. Båda har genomfört stora 
namninsamlingar, uppvaktat regeringen och 
fört fram kraven.

PRO kräver ”uppräkning av pensioner-
na med 1000 kronor per månad” och SPF 
kräver att ”man ska kunna leva på sin pensi-
on och att pensionärer måste få samma stan-
dard-höjning som andra medborgare”. Sam-
tidigt påpekar SPF ”att det inte är accep-
tabelt att hundratusentals pensionärer kan 
kallas för fattigpensionärer”.

Vänsterpartiets pensionärer ser de ökande 
ekonomiska klyftorna mellan förvärvsakti-
va och pensionärer med stigande frustration 
och ilska och instämmer i PRO: s och SPF: s 
krav om att den orättvisa fördelningen skall 
rättas till så att pensionärerna får en ökad 
och rimlig andel av den ekonomiska tillväx-
ten.

Pensionärer inom
Vänsterpartiet i Ale

Kenneth Andersson,
Marianne Andersson,

Kjell Gustavsson
och Ivan Winblad

”Skall det vara på dette viset?”

Du ska bestämma själv 
- även på äldre dar!
Jag är så glad att Folkpar-

tiet lyfter det ”glömda” 
Sverige. Det handlar 

om människor, som själva 
har svårt att göra sina röster 
hörda. Det går en varm, röd 
tråd i engagemanget från 
Bertil Ohlin via Bengt 
Westerberg till Jan Björk-
lund. I det glömda Sverige 
finns många äldre som be-
höver hjälp och vård i varda-
gen och psykiskt sjuka som 
har slagits ut från samhälls-
gemenskapen. De måste få 
mer makt över sina egna liv! 
Det läser vi också ofta om i 
media - inte minst de senas-
te dagarna.

Varför har vi så konstig 
och kollektiv syn på äldre 
människor i Sverige? Varför 
uppskattar vi inte yrkeser-
farenhet och livserfaren-
het? Ordet ”gammal” är i 
många kulturer förknippat 
med ”visdom och erfaren-
het”. I Sverige är det snarast 
tvärtom. Vad bra att Folk-
partiets nye partiledare Jan 
Björklund har lyft upp den 
här frågan. Vi måste föränd-
ra synen på äldre!

Jag läste i tidningen om 
en ensam 93-åring, som inte 
fick flytta till äldreboende 
för att hon var för frisk! För 
den som ”bara” är gammal, 
känner sig ensam och 

otrygg, finns ingen plats att 
få. Många äldre blir fångar 
i sina egna hem. Folkpartiet 
vill ha moderna ”ålderdoms-
hem”, som erbjuder trygghet 
och social samvaro.

Många äldre får inte 
själva bestämma vem som 
stiger över tröskeln för att 
hjälpa till i hemtjänsten. De 
kommer sällan ut i friska 
luften. De får inte duscha 
när de själva vill. Många 
gamla får inte ens något val 
ifråga om vilken maträtt de 
ska äta till lunch. Du som är 
gammal och behöver hjälp 
ska också ha rätt att själv be-
stämma över Ditt liv!

Under senare år har det 
blivit allt svårare att få plats 
på äldreboende. Den tidiga-
re socialdemokratiska reger-
ingens löften om fler äldre-
omsorgsplatser sveks. Istället 
för att bygga fler så försvann 
det äldreboenden. Många 
fler äldre männsiskor - 
också i Ale kommun - skulle 
behöva få bo i äldreboenden 
och få mer trygghet, vård 
och omsorg. Därför kommer 
det väl till pass att regering-
en satsar en halv miljard om 
året på byggande av äldre-
boenden. Nu ska utveckling-
en vändas!

Allt fler vill ha ökad val-
frihet för äldre människor. 

Socialdemokraterna däre-
mot bekänner färg i sin aktu-
ella budgetmotion i riksda-
gen. Jag häpnar när jag läser 
att s på riksplanet går emot 
Alliansregeringens reform 
om ökat självbestämmande 
för de äldre genom fritt val i 
äldreomsorgen. Regeringen 
satsar på ett statligt stimu-
lansbidrag om 150 miljoner 
kronor 2008 och lika mycket 
2009. Bidraget ska kompen-
sera kommunerna för mer-
kostnader i samband med 
övergången till ett Fritt val-
system. 

Än en gång visar socialde-
mokraterna att de inte bryr 
sig om den enskilde äldres 
rätt att få göra egna val. Det 
är inget annat än ovärdigt att 
säga nej till ökad makt för 
äldre i vardagen.

Jag vill inte behöva vara 
rädd för att bli gammal! Vill 
Du?

Folkpartiet Liberalerna i Ale
Rose-Marie Fihn

Rose-Marie Fihn (fp):


