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ALLA SOM VILL HA VÄXTKRAFT 
I BÅDE NATUREN OCH EKONOMIN 
RÄCKER UPP EN HOV.
Det går bra nu. Köpfesten är i full gång och företagen växer så det knakar. Men tillväxten 
har en baksida. Avfallet ökar i samma takt. Här i Västsverige handlar det om ytterligare 
fl era tusen ton per månad! Vi på Renova jobbar långsiktigt för att bryta kopplingen 
mellan ökad tillväxt och ökande avfallsmängder. Du kan också hjälpa till – genom att 
välja en långsiktig avfallspartner till exempel.

KUNGÄLV. En krismot-
tagning för män har 
öppnats på Uddevalla-
vägen i Kungälv.

Mottagningen ska 
serva män såväl i Kung-
älv som Ale.

– Det känns jättebra 
att två förhållandevis 
små kommuner kan ta 
ett helhetsgrepp för 
familjer i kris. Tidigare 
har det inte funnits 
några öppna vägar för 
männen, säger familje-
rådgivare Kerstin Ber-
fenhag.

I tisdags började Bo Jonsson 
sin anställning som famil-
jerådgivare på krismottag-
ningen för män. Han är an-
ställd av Kungälvs kommun, 
men tjänsten delas med Ale 
kommun.

– Just nu är vi en uppbygg-
nadsfas och det gäller att hitta 
strategier för att nå ut på bred 
front. Det kommer att ske via 
hemsidor, med hjälp av fol-
drar och liknande. Det gäller 
att arbeta upp ett nätverk i 
de båda kommunerna, med 
bland annat socialtjänsten och 
polisen, säger Bo Jonsson och 
fortsätter:

– Jag känner mig väldigt in-
spirerad inför uppdraget, det 
är därför jag har valt att hoppa 
på detta arbete. Det ska bli in-
tressant att se hur det utveck-
las.

Bo Jonsson kommer när-

mast från kriminalvården i 
Vänersborg där en av hans 
uppgifter har varit att arbeta 
med män som dömts för våld 
i en nära relation.

– Jag arbetar med kognitiv 
terapi. Av erfarenhet vet jag 
att det är en behandling som 
fungerar hos de män som har 
problem i en nära relation. 
Våld är ett sätt för att behål-
la makt och kontroll i en rela-
tion. Våldsbegreppet är dess-
utom mycket vidare än själva 
slaget, det kan handla om 
isolering, psykisk terror och 
kränkningar i syfte att förmin-
ska kvinnan. Det är större än 
själva slaget, det kommer ofta 
senare i en förtryckande rela-
tion, säger Bo Jonsson.

Det låter som ett kompli-
cerat arbete?

– Jo, men jag ser det också 
som en stimulerande utma-
ning. Jag har sett att arbets-

sättet fungerar, så det finns 
hopp.

Kvinnor som utsätts för 
våld är ett gigantiskt sam-
hällsproblem. Enligt social-
styrelsen kostar mäns våld 
mot kvinnor i nära relation, 
beräknat på en kommun av 
Kungälvs storlek, någon-
stans mellan 11,5-14 miljo-
ner kronor per år.

– Problemet finns i alla 
samhällsklasser, betonar Bo 
Jonsson.

Krismottagningen för män 
kommer att ha telefontid fyra 
dagar i veckan.

– Erfarenheten från andra 
krismottagningar visar att 
männen faktiskt ringer själva 
och tar kontakt. De upple-
ver problem i sin relation och 
inser att de behöver hjälp, 
säger Bo Jonsson.

JONAS ANDERSSON

Krismottagning för män har öppnat

Bo Jonsson är sedan i tisdags anställd som familjerådgiva-
re på krismottagningen för män. Bo är stationerad i Kungälv, 
men i tjänsten ingår också att serva män i Ale kommun.
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OBS!!  VISNINGSTIDEN FÖRLÄNGD,

Teckningarna kan ses tom söndag den 27.4.

Ytterligare några bidrag har tillkommit!!!

Vinnarna presenteras onsdag 7 maj  på  vernissagen av  ”vårsalongen”
Röstsedlar finns på Repslagarmuseet Älvängen  0303 7499910

Glöm ej att Rösta!!

Fri Entré

Förra årets vinnande bidrag av Emma Qvarford


