
ÄLVÄNGEN. År 2010 
ska samtliga offentliga 
lokaler och allmänna 
platser vara tillgängliga 
för alla.

Ansvaret är kom-
munernas och fast-
ighetsägarnas, men 
även om tillgänglighe-
ten har blivit bättre går 
anpassningen totalt 
sett trögt.

– Det finns mer att 
önska av de stora fast-
ighetsägarna, säger 
Rolf Johansson, De 
Handikappades riksor-
ganisation.
Tiden börjar nu bli knapp. 
2010 ska de enkelt avhjälp-
ta hindrena vara borta i det 
svenska samhället. Handikap-
pade ska ha samma möjlighet 
som alla andra medborgare att 
ta sig in i lokaler dit allmän-
heten hänvisas. Butiker, ser-
viceinrättningar, restauranger 
och andra allmänna verksam-
heter ska vara tillgängliga.

I vissa fall är det bara trösk-
lar som ska överbryggas i 
andra krävs det större anord-
ningar. Ansvaret åligger fast-
ighetsägaren, vilket inte alla 
har förstått.

– Nej, många har pekat på 
butiksinnehavaren, hyresgäs-
ten, när vi har ställt krav på au-
tomatisk dörröppnare. Det är 
helt fel. Är dörrarna för tunga, 

som på Ale Torg till exem-
pel, är det fastighetsägarens 
ansvar att åtgärda problemet, 
betonar Rolf Johansson.

De stora fastighetsförval-
tarna har visat ett svagt in-
tresse än så länge, däremot 
har många hyresgäster och 
enskilda butiker tagit egna 
initiativ.

– I Älvängen har Handels-
banken och ICA Supermarket 
själva bekostat en upphöjning 
av entrén för att göra det lätta-
re för rullstolsburna att ta sig 
in. De orkade inte vänta på en 
passiv fastighetsägare, säger 
Rolf Johansson.

På Handelsbanken såg man 
åtgärden som självklar.

– Det har plågat oss länge 
att det har sett ut som det 
har gjort. När vi fick chan-
sen att ågärda entrén ville 
vi inte vänta på en lång och 
trög handläggning. Ansvaret 
är fastighetsägarens, men vårt 
intresse att hålla god service är 
nog större än deras intresse att 
hålla lokalerna tillgängliga för 
alla, säger tillförordnad kon-
torschef, Rikard Sällberg.

Enligt DHR får fastig-
hetsägarna inte lov att vänta 
till 2010 med att åtgärda de 
enkelt avhjälpta hindrena.

– Nej, det ska egentli-
gen ske omgående. Det är en 
fråga om diskriminering. Vid 
utgången av 2010 ska däremot 

allt vara klart, men små åt-
gärder ska genomföras direkt 
enligt Boverket, säger Rolf 
Johansson.

Han ger flera goda exem-
pel på små initiativ som löser 
stora problem i samhället.

– Ta alla butiker som med 
en enkel plåt skapar en lagom 
ramp över entrétröskeln. Den 
hjälper rullstolsburna, äldre 
människor med rullator, barn-
vagnar med flera. Detta har 

allt fler insett, vilket är gläd-
jande samtidigt som det är 
skrämmande att många stora 
fastighetsägare inte ens har 
orkat med detta. Det borde 
vara självklart.

I Ale kommun har man an-
slagit 15 miljoner kronor till 
att tillgänglighetsanpassa all-
männa lokaler och där det är 
nödvändigt utomhus under 
2008-2010.

– Vi är klara med inven-

teringen av vad som skall 
göras. Nu ska vi göra en pri-
oriteringsordning. Det är en 
väldig blandning av vad som 
ska åtgärdas, allt från att sätta 
in hissar till att ta bort trösk-
lar, säger fastighetschef Runar 
Elverlind.
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Trögt med tillgängligheten
– Men DHR gläds åt alla positiva initiativ
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Rolf Johansson, DHR, uppmärksammar vad Handelsbanken och Ica Supermarket gjort för att 
underlätta entrén till lokalerna.

Lördag 15 december
Bråk i Älvängen
Strax före midnatt uppstår 
ett bråk på en restaurang i 
Älvängen, vilket föranleder en 
anmälan om misshandel. Målsä-
gande är en man i 60-årsåldern 
och en man i 25-årsåldern. En 
polispatrull åker till platsen och 
griper en skäligen misstänkt.

Måndag 17 december
Tillgrepp av elskåp
Någon tar sig in på Rödjans 
industriområde i Nödinge och 
tillgriper två byggnadsställ-
ningar av lättmetall samt ett 
elskåp.

En man och en kvinna ertap-
pas när de gör inbrott i en 
barack på Peabs byggarbets-
plats på Göteborgsvägen i 
Älvängen.

Tisdag 18 december
Datorstöld
Målsägande som står och läser 
tidningen i väntan på bussen i 
Alafors blir bestulen på sin bär-
bara dator.  

Onsdag 19 december
Grov misshandel
En väktare blir utsatt för ett 
försök till grov misshandel 
strax efter midnatt. Gärnings-
mannen försöker köra på väk-
taren med en bil. Polisen kan 
gripa den misstänkte gärnings-
mannen som också gör sig 
skyldig till olaga intrång på ett 
industriområde i Nödinge.

Inbrott hos en fastighetsför-
valtare i Surte. Entrédörrens 
ruta krossas och viss förödelse 
sker i lokalen. Verktyg tillgrips.

Någon försöker bryta sig 
in i en butik på Göteborgsvä-
gen i Surte. Spår har säkrats på 
brottsplatsen.

Antalet anmälda brott under 
perioden 13/12 – 19/12: 53. Av 
dessa är åtta bilinbrott och tre 
biltillgrepp.

Våg av villainbrott i Ale
ALE. Sju villainbrott i Ale 
kommun på mindre än en 
vecka.

Det är en dyster statis-
tik som polismyndigheten 
levererar.

– Grannsamverkan är 
extra viktig över jul- och 
nyårshelgen när många 
reser bort, säger polis-
man Tom Henricson.
Förra torsdagen skedde tre 
villainbrott på olika adres-

ser i Nol. Vid ett av inbrot-
ten tillgrep tjuvarna dessut-
om en bil.

Övriga fyra inbrott som har 
skett i Ale under den gångna 
veckan har inträffat i Nödinge, 
Alafors och senast i tisdags då 
två fastigheter i Älvängen fick 
ovälkommet besök. 

– I ett av fallen i Älväng-
en kom villaägaren hem när 
hon upptäckte en inbrotts-
tjuv i huset. Gärningsmannen 

hoppade ut genom ett föns-
ter och försvann från platsen, 
säger Tom Henricson.

Spårsäkring har i vissa fall 
kunnat göras, men ännu har 
ingen misstänkt gärningsman 
kunnat gripas.

– De flesta villainbrott sker 
mitt på dagen när folk är på 
sina arbeten. Kan man hjäl-
pas åt att hålla uppsikt är det 
mycket värt.

JONAS ANDERSSON


