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Under sensommaren 
föregick en debatt i 
Alekuriren angående 

skola och friskola. 
Under denna lovade jag att äta 
upp min hatt om inte Ahla-
fors Fria Skola inte uppvisa-
de kommunens bästa resultat 
i Skolverkets betygssamman-
ställning. 

Jag slipper äta upp min 
hatt!

Ahlafors Fria Skola var 
inte bara kommunens abso-
lut bästa skola utan även li-
kaledes en av regionens och 
Sveriges bästa grundskolor. 

Ingvald, Jeanette och 
alla lärare skall ha den störs-
ta eloge för vad dom tillsam-
mans med barnen åstadkom-
mit på så kort tid. Ett jätte-
grattis!

Vad som är anmärknings-
värt är att våra kommuna-
la grundskolor har förlorat 
ytterligare gentemot riket i 
stort. Incitamentet till en bra 
skola föds politiskt, vår fan-
tastiska personal inom den 

kommunala grundskolan 
kan inte trolla! Dom behö-
ver stöd och resurser för sitt 
arbete, annars kommer vi att 
tappa den kommunala sko-
lans största tillgång, nämli-
gen personalen!

Återkommer till Ingma-
rie Thorstenssons replik i 
Alekuriren nr 32. Friskolere-
formen är ett nationellt och 
demokratiskt fattat beslut, en 
rättighet för barn och föräld-

rar att välja skola. Menar du 
Ingmarie att du i din politis-
ka gärning syftar att skjuta 
denna rättighet i sank och 
att underminera ett demo-
kratiskt fattat beslut? I så fall 
kanske du skulle fundera på 
vad det innebär att vara re-
presentant i en folkvald för-
samling i ett demokratiskt 
land! 

Dessutom antyder du att 
systemet med betygsmedel-

värden skulle kunna mani-
puleras genom att skolorna 
(i detta fall en friskola) sätter 
högre betyg på eleverna än 
vad dom förtjänar.

Jag skulle skämmas för ett 
sådant uttalande, du borde 
också göra det! 

Du nämner centralproven 
som en annan (och bättre?) 
barometer, är du medveten 
om att korrelationen är näst 
intill fullständig om man 

jämför med betygsmedel-
värdet. Skolor med höga be-
tygsmedelvärden uppvisar 
också bäst resultat i de cen-
trala proven.

Nej du Ingmarie, det är 
min, mitt barns och andra 
föräldrar och barns rätt att 
välja skola som dom vill. Det 
är inte din uppgift i en kom-
munalpolitisk gärning att 
sabotera ett demokratiskt 
fattat beslut.

Sven Nicolaisen
Nol

Vår familj tillhör väl 
inte de mest frek-
venta besökarna till 

vårdcentralen i Älvängen 
(det kan gå år mellan besö-
ken), men när man för en 
gång skull behöver hjälp 
från vårdcentralen blir man 
nekad. Under en månads 
tid behövde vi kontak-
ta vårdcentralen tre gånger 
och här är resultatet:

Vår son hade varit på ut-
landsresa och blev mycket 
sjuk när han kom hem, han 
fick 40 grader feber, jät-
temagknip med mera i 
en veckas tid. Han ringde 
vårdcentralen och fick 
ingen tid. Det var först när 
han hade haft kontakt med 
sjukvårdsupplysningen som 
sade att han måste uppsöka 
vårdcentralen som han fick 
en tid. Det visade sig då att 
han hade fått salmonella.

En vecka senare ringde 
jag för att få en tid för min 
yngste son som har stora 
hudproblem. Det enda som 
erbjöds var en telefontid 
med läkaren. Hur kan man 
föreslå en telefontid där ett 
barn och en läkare ska sam-
råda? Detta tycker jag inte 
är acceptabelt. Vi fick ingen 

läkartid så vi fick beställa 
tid hos privatsjukvården.

Den sista gången jag 
hade kontakt med vård-
centralen behövde jag få 
en remiss för ett bentät-
hetsprov, innan februa-
ri nästa år. Detta för att jag 
ska få fortsätta med en be-
handling som pågått i fem 
år. Det jag får till svar från 
vårdcentralen är att tyvärr 
kan jag inte få någon tid, 
jag kan försöka ringa ingen 
nästa år för då kanske 
”trycket inte är så hårt”. 
Jag kan inte heller ringa till 
röntgen på Kungälv direkt 
då man behöver en remiss. 
Jag ringer vårdcentralen i 
Nödinge, men tyvärr tillhör 
jag Älvängen. Nu står jag 
på ruta noll igen.

Varför kan inte vårdcen-
tralerna i kommunen sam-
arbeta när ”trycket är så 
hårt” på ett ställe? Måste 
man använda privatsjukvår-
den för att få hjälp? När ar-
betet inte fungerar på mitt 
företag så omorganiserar 
man, det kanske är något 
att tänka på för de ansva-
riga. 

För det mesta frisk 
tack och lov!

ALAFORS: Friskvårds-
satsningen med stav-
gång hotas av nedlägg-
ning nästa år.

Det saknas 75 000 
till ledararvode.

I Alafors där Intres-
set är som störst är 
protesterna högljudda.

Ale Kommun har på senare år 
skaffat sig en tydlig hälsopro-
fil. Folkhälsan är prioriterad.

Sedan 2003 arrangeras till 
exempel stavgång på olika 
platser i Ale. Främst är det 
pensionärer i behov av motion 
som nappat på idén. Intresset 
har ökat från fyra personer 
i genomsnitt till dagens 17. 
Monica Stiller har varit sam-
ordnare för stavgången sedan 
starten, men nu hotas verk-
samheten av nedläggning.

– Så har det varit varje år 
men nu verkar det vara defe-
nitivt. Det är verkligen synd 
nu när vi har kommit igång, 
säger Monica

Stämningen är upprörd 
i den lilla lokalen i Furu-
lundsparken i Alafors där ett 

20 – tal pensionärer sitter med 
kaffe och smörgåsar efter att 
ha gått en stavgångsprome-
nad i det ruggiga höstvädret. 

– Inget väder stoppar oss, 
regn, snö eller is, det är bara 
att gå. Inte heller kommu-
nen skall stoppa oss, säger 
Rose-Marie Salfjord, och 
de andra deltagarna stämmer 
in. Torgny Salfjord tillägger 
att verksamheten inte bara ger 
motion. 

Gemenskap
– Många här skulle sitta en-
samma hemma om de inte 
hade det här att gå till, för 
många av oss ger det kontak-
ter, gemenskap och ett större 
socialt liv. 

Stavgångarna i Alafors är 
väldigt stolta över att de har 
blivit så många, flest i Ale, 
och särskilt stolta är de över 
den mångfald de har i åldrar. 
Den äldste i gruppen är 88 år 
och den yngsta är fyra måna-
der som sitter med i barnvag-
nen när mamma går. 

– Jag förstår inte hur kom-
munen kan påstå att de har 

en hälsoprofil om de sedan 
tar bort en av de populäraste 
hälsoaktiviteterna, och dess-
utom mot oss som har betalt 
skatt hela livet, borde vi inte 
få något tillbaka? undrar 
Torgny. 

Bra kritik
– Samhället talar hela tiden 
om hur viktigt motion är och 
att fler borde ut och röra på 
sig.

Verksamheten har fått 
mycket bra kritik från både 
deltagare och läkare.

– När vi berättar om ned-
läggningen till våra läkare är 
det många som inte tror sina 
öron. Det här projektet är ju 
något som har varit väldigt 
lyckat och dessutom med en 
minimal kostnad, säger Rose-
Marie. 

Lokaltidningen ringer upp 
folkhälsoplanerare Birgitta 
Fredén för att bringa klar-
het i fallet.

– För det första vill jag säga 
att stavgången är något av det 
bästa som jag har varit med 
om att starta. Det är en fan-

tastisk verksamhet och jag är 
bekymrad över att vi inte har 
fått ihop pengar till nästa år. 
Det har varit svårt även tidiga-
re, men det har löst sig i sista 
sekund. Nu verkar det svåra-
re, erkänner Birgitta Fredén.

Frågan har bollats vidare 
till kommunstyrelsens ordfö-
rande, Elaine Björkman (s), 
som säger att hon nyss fåt vet-
skap om situationen.

– Jag ska sätta mig in i 
frågan. Jag vet att det är 
många berörda och själv-
klart ska vi veta vad det är vi 
tar beslut om. Jag kommer 
att besöka verksamheten för 
att bilda mig en egen upp-
fattning. Vi kanske kan hitta 
en lösning om vi diskuterar 
frågan gemensamt.

Så kasta inte bort stavarna 
än på ett tag.

MOA JANSSON
PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Fotnot: Stavgång arrangeras även 
från apoteket i Nödinge och Älvängen 
en gång i veckan. Två gånger i veckan 
utgår man från Furulund i Alafors.

Stoppas – av en halvtidslön

- Inget väder hindrar oss, inte heller komunen skall få göra det, säger Rose-Marie Salfjord. Och hon får stöd från ett 30-tal 
stavgångare i Alafors.             Foto: P-A Klöversjö

Jag slipper äta upp min hatt!

Vilken tur att jag inte är 
sjuk oftare när jag bor i Ale

– Ingen organiserad stavgång i "hälsokommunen" 2008
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