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Låt de döda förmult-
nas på ett naturligt 
sätt. Krossa dem inte 

när graven återfylls. I både 
rikspress och kyrklig press 
har det uppmärksammats att 
när återfyllning sker efter en 
jordbegravning hanteras det 
på ett icke etiskt sätt.

Återfyllningen sker på ett 
sådant sätt att kistan krossas 
och ibland användes speciella 
anordningar så att jorden 
pressas hårt ner mot kistan 
och stoftet, då går kistan 
sönder och stoftet blir demo-
lerat. Detta endast för att det 
skall bli så lite jord över som 

får köras bort.
Låt det i så fall det bli en 

något större kulle än normalt 
eller kör bort jorden för att 
fylla på undan för undan när 
förmultningen tar vid. Det 
här blir naturligtvis dyrare, 
men detta måsta vi ha råd 
med.

Vi hoppas och tror att 
återfyllningen av grav efter 
jordbegravning sker på ett 
etiskt sätt på kyrkogårdarna i 
Ale kommun.

Bengt Englund
För samorganisationen PRO, 

SPF och RPG

Låt de döda förmultnas 
på ett naturligt sätt

Buss ersätter tåg 
23 juni-17 augusti
Norge/Vänerbanan kommer att vara avstängd mellan Troll-
hättan och Göteborg 23 juni-17 augusti på grund av arbeten 
i projekt BanaVäg i Väst, utbyggnaden av dubbelspår och 
 fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan. 

Tågen mellan Vänersborg/Trollhättan och Göteborg 
 kommer under avstängningen att ersättas av bussar. För mer 
 information om tider, kontakta SJ, telefon 0771-75 75 75, 
 eller  Västtrafi k, telefon 0771-41 43 00 eller besök www.sj.se, 
www.vasttrafi k.se eller www.resplus.se.  

Tågstopp, men inte tågfritt
Arbetsfordon och enstaka godstransporter kommer att 
 trafi kera järnvägen under tågstoppet. Tänk på din säkerhet vid 
järnvägen. Passera endast på  angivna övergångar.  

Kontakt 
Projekt BanaVäg i Väst, telefon 020-40 35 00
www.banavag.se

BA N AVÄG I  VÄ ST |  G Ö T E B O R G  –  T R O L L H Ä T T A N

Tisdagen den 17 juni 
skall Utbildnings- 
och Kulturnämnden 

besluta om neddragning-
ar på biblioteken. Bokbus-
sen läggs ner. Miljön, filial-
biblioteken och skolbibliote-
ken får betala för den dåliga 
kollen på gymnasiets ekono-
mi. Konsekvensbeskrivning 
saknas, man kallar det helt 
sonika ”budgetanpassning”.

Öppethållandet
En brutal organisationsför-
ändring med betydande kva-
litetsförsämringar för skolor 
och allmän het förutses. 
Öppet hållandet ska minskas 
överallt utom i Nödinge. En 
möjlig lösning är att skol-
biblioteken och filialerna i 
Surte, Älvängen och Skepp-
landa kommer att hållas 
stängda tre dagar i veckan. 

Förslaget ser ut som första 
steget till en ned läggning av 
alla filialbibliotek. Det är ett 
förfärligt förslag som drab-
bar oskyldiga överallt utom 
i Nödinge. I ett solidariskt 
samhälle delar man lika. 
Biblioteket i Nödinge borde 
i så fall stänga minst en dag 
i veckan. Biblioteken är all-

mänhetens vardagsrum där 
man skall kunna träffas och 
umgås fem dagar i veckan.

Svensk biblioteksförening 
sammanställer de olika kom-
munernas biblioteksplaner 
och lägger ut dem på nätet. 
Där kan man läsa att 25% 
av befolk ningen i Ale hade 
högskoleutbildning år 2006. 
Motsvarande siffra för riket i 
sin helhet var 34%. 

På 1990-talet hade vi 
något som kallades Kun-
skapslyftet. Ale kommun 
sökte bidrag för att utbilda 
arbetslösa. Ett av Ales argu-
ment var att utbildningsni-
vån var förhållandevis låg. 

Utbildningsnivån och 
den stora spridningen av 
boendet är starka skäl för Ale 
kommun att ha fler bibliotek 
och mera öppethållande än 
många andra kommuner. 

I en del politiska kret-
sar tycks man inte förstå 
inne börden av det relativa 
underskottet på kunskap 
eller det glesa boendet och 
dess konsekvenser. På lång 
sikt kommer den föreslagna 
fortsatta slakten på kulturen 
att kosta mycket pengar för 
Ale kommun. Det är viktigt 

att förstå varför.
Kulturkontot är ett konto 

där Ale kommun frivilligt 
sätter in pengar varje år. I 
gengäld slipper vi skattebe-
talare att i framtiden betala 
väldigt mycket mer pengar 
för att byta utslagna fönster-
rutor och reparera trasiga 
själar. För en del är det här 
sambandet lätt att förstå, 
men inte för alla.

Varför envisas Ale 
kommun med att gång på 
gång öppet demonstrera 
sin brist på empati? Den 
här gången är det mot en 
stor men ganska tyst grupp 
av människor som mår väl 
av de tjänster som biblio-
teken förmedlar.

Bokbussen
Bokbussens tidtabell hittar 
du på Ale kommuns hem-
sida. Den kommer från 
Stenungsund och besöker 
Ale på onsdagar. Ahlafors 
Fria Skola och Mor Annas 
förskola får besök. Därutöver 
stannar den främst i ytter-
områden som Burhult, Kol-
landa, Hålanda och Alvhem. 

I december slutar bussen 
gå om det går illa på nämnd-

mötet den 17 juni. Enligt 
förvaltningens förslag skall 
folk tvingas köra bil till något 
biblio tek i stället för att 
besöka bokbussen. I Väst-
trafiks reklam heter det att 
vi skall ta bussen och spara 
miljön. Men det indirekta 
budskapet från kultur-
förvaltningen är att vi inte 
skall ta hänsyn till miljön. 

Är det i linje med Ale 
kommuns miljöpolicy att 
öka miljöförstöringen 
med gymnasiets budget-
problem som ursäkt?

Ingen konsekvensbeskriv-
ning
Den information nämnden 
får för att fatta beslut är häp-
nadsväckande magert. Om 
konsekvenserna av det mins-
kade öppethållandet sägs inte 
ett ord.

Om bokbussen vet man 
att man betalar 368 000:- per 
år men man vet inte just nu 
vilka nya kostnader som till-
kommer om man säger upp 
avtalet.

Surte-Bohus Biblioteks- 
och Kulturförening

Bibliotekets vänner i norra Ale

Nu skall miljön och biblioteken få stryk

- Företaget med kvalité -

VVS  Värme  Badrum  Blandare  
Avlopp  Pumpar  Rör  Armatur

Butik, utställning och hämtlager i Rinkaby utmed väg 118 mellan 
Kristianstad/Åhus och på Hedenstorps industriområde i Jönköping
Öppet måndag-fredag 7-17
Solid postorderkatalog
Fax 044/22 50 62
Bekväm internethandel
www.rinkabyror.se

Butik      Postorder     Internetbutik
Fraktfritt     180 dagars returrätt

Brett sortiment, kända fabrikat, hög-
sta kvalité, trygga garantier.
Öppet hela sommarn, välfyllda lager, 
snabb leverans.

Hedra minnet av 
någon nära!

Ale Kommunstyrel-
se fattade den 10 juni 
ett beslut om att före-

slå Kommunfullmäktige att 
höja matavgifterna inom äld-
reomsorgen. På särskilda bo-
enden  ska avgiften höjas 
med 300:-/månad ( från 
2.430:- till 2.730:- ) och för 
lunchleveranser ska höjning-
en bli 10:-/lunch ( från 35:- 
till 45:- )!

Socialstyrelsen har visat 
i en rad undersökningar att 
undernäring är vanligt bland 
äldre människor. På sjuk-
hemmen är så många som 
sju av tio undernärda och på 
gruppboenden för dementa 
fyra av tio. Delvis är det en 
följd av minskad aptit, för-
sämrat smaksinne, svårighe-
ter att tugga och så vidare. 

I en undersökning i Umeå 
var var femte åldring över 85 
år så svårt undernärd att det 
kunde väntas leda till döden 
och 60% fick för lite eller fel 
näring.

I sina bästa stunder är 
måltiden en källa till njut-
ning och glädje och maten

har mycket stor betydelse 
för att kroppen ska fungera, 
för att sår ska läka, för att 

klara av rehabilitering och 
bli frisk. Många äldre har 
sämre aptit på grund av 

medicinering. Därför är 
det extra viktigt hur maten 
till äldre människor smakar, 
att den är lockande samt hur 
den ”serveras”.

Och så vill Ale kommun 
höja avgifterna! Tror Ni att 
våra äldre kommer att äta 
mer då?

På Kommunstyrelsen 
frågade Tore Berghamn (fp) 
om Vård- och Omsorgs-
nämnden hade gjort någon 
utredning om kvalitet och 
pris. Svaret blev: Nej! Soci-
aldemokraternas argumet för 

en höjning är bla ” att man 
inte har höjt avgifterna på 
länge och att Centralköket 
kostar”.

”Vågar jag bli gammal?” 
är en fråga många männis-
kor i dag ställer sig. Bakom 
frågan ligger en rädsla för att 
under sista delen av livsresan 
inte få bestämma själv hur 
man vill bo, vilken mat man 
ska få äta, om man har råd 
med mat, vem som ska hjälpa 
en när man inte kan klara allt 
själv längre. Det finns också 
en rädsla för att inte få ha sin 
värdighet i behåll.

Jag börjar också bli rädd 
– för egen del!

Folkpartiet arbetar offen-
sivt och konstruktivt för Ale 
kommun och våra medbor-
gares bästa. Vi får aldrig slå 
oss till ro - vare sig vi sitter 
i majoritet eller opposition. 
Vi får aldrig tro att just våra 
idéer och lösningar är de 
oöverträffat bästa och enda 
rätta. Ett förhållningssätt 
borde vi ödmjukt kunna enas 
om över alla partigränser: 
Allt kan alltid bli bättre – 
även här i Ale kommun! Låt 
oss börja med att ha rimliga 
matkostnader för våra äldre 
människor! Det är inte på de 
stora inkomsterna man blir 
rik utan på de små utgifterna!

Undertecknad röstade 
emot förslaget i Kommun-
styrelsen och reserverade 
mig också. Jag hoppas att 
majoritetens beslut rivs upp 
på Kommunfullmäktige den 
16 juni!

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet Liberalerna Ale

Nej till höjda matavgifter 
inom äldreomsorgen!

www.alekuriren.se

Replik till Carl-Axel Jansson

Tydlig och öppen 
information
I förra numret av tid-

ningen kunde jag läsa 
om saknad informa-

tion, vilket i redovisat fall är 
mycket märkligt. Alekuri-
ren har i flera artiklar, såväl 
i samband med tävlingsin-
bjudan som vid vinnarpre-
sentationen skrivit om detta. 
Dessutom har ett pressmed-
delande utsänts. 

Ittur ABs optionsavtal om 
etablering på Svenstorp i 
Älvängen godkändes också av 
kommunfullmäktige. Dess-
utom har jag informerat i 
flera olika sammanhang om 
”nuläget” och senaste infor-
mation (juni-08) är att pro-

jektet följer tidplan för ett 
avtal i slutet av året. 

Att vi Alebor får fler möj-
ligheter till handel i kommu-
nen tycker jag är bra.

Klädkällaren har sedan 
flera år önskat utökade loka-
lytor och därvid köpt anlägg-
ningen vid Stora Viken (fd 
Ledu/United Oversees). 
Företageet har i kontakter 
med kommunen meddelat att 
man inte avser att starta upp 
verksamheten före hela väg-
projektet blir klart år 2012.

Jarl Karlsson (s)
ordförande kommunstyrelsen

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-


