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Om ni inte vet om 
det så kan upply-
sas om att gamling-

ar här i Ale och närliggande 
orter och landsbygder lever 
i fattigdom och har ej råd 
att hämta ut sina mediciner. 
Höjda hyror tvingar dem 
till halvsvält, kattmaten en 
välsignelse inte minst. Allt 
medan kommunpolitiker 
och illa sedda pampar driver 
igenom dyrbara investering-
ar i form av kommunhus 
och forngårdar.

Att de skor sig på fattiga 
medborgare som tvingas stå 
tillbaka i alla möjliga sam-
manhang är uppenbart. Den 

tidigare solidariteten är för 
länge sedan bortblåst. De 
som sköter Ale har för länge 
sedan fjärmat sig från verk-
ligheten. Var det detta sam-
hälle vi gamlingar byggde 
upp?

Ni styrande hanterar 
medborgarnas skattemedel 
som om det vore era egna 
penningar att fritt dispone-
ras. Ni har redan förslösat 
alebornas skattemedel på 
allehanda onödiga skrytbyg-
gen och tänker fortsätta med 
slöseriet.

Därför må ni räkna med 
tilltagande politikerförakt 
och svårigheter att besätta 

nämnder med kompetent 
folk, ni är ju redan en hoper 
oduglingar med kortsiktig 
framsyn. Istället borde ni 
avklara 45:ans framkomlig-
het och inte vara bromskloss 
som djävlas med entreprenö-
rer och handelsidkare.

I tyst vrede kommer de 
illa behandlade aleborna 
med gamlingar att rösta på 
Sverigedemokraterna fastän 
de egentligen inte gillar dem 
och deras politik. Vi lever i 
nedgång då måste ni sansa er 
i besluten. Vet hut!

Arg och funderande gubbtjyf

Det orättvisa samhället

Jag har tagit del av ert 
svar på min insändare, 
men inte fått någon större 

klarhet i vart vi som åker ut 
skall ta vägen nu för att få 
någon aktivitet.

För många av oss har 
aktivitetshusen varit vår enda 
möjlighet att komma ut och 

träffa andra människor för ett 
par timmar, denna enda dag 
i veckan. Du skriver att det 
inte är meningen att stänga 
aktivitetshuset helt. I så fall vad 
skall vi ha aktivitetshusen till? 
Ni skall omplacera personalen 
till annan verksamhet skriver 
ni och inte var det svar på våra 

frågor.
Ni dömer många till själslig 

död. Som avslut vill jag skriva 
vad en av tanterna sade: ”Ska 
de ta ifrån oss livslusten nu?”

De orden säger en del om 
vad dessa träffar, en gång i 
veckan, har betytt.

Ewy Johannesson

Vart skall vi ta vägen?

Vi är handikappade, 
rullstolsburna, syn-
skadade eller haft 

stroke med mera. Vi behö-
ver hjälp av personal för att 
kunna komma ut på något.  
Vi kan ibland få hjälp av Ale 
Besöksverksamhet, men är 
ändå begränsade (vi behöver 
hjälp vid toabesök).

Barn och barnbarn bor 
i Narvik, Skåne, Småland, 
Norrland, Stockholm och 
Tyskland. Några är vi änkor 
eller änkemän. Vi är mycket 
ensamma.  Även om vi är 
gamla så behöver vi ändå 
gemenskapen med andra 
människor.

På aktivitetshusen har vi 

gemenskap, träffar andra 
människor i samma situa-
tion. Vi äter tillsammans, 
det är viktigt för matlusten. 
Vi får hjälp av personal när 
vi behöver det, vi kan träna 
lite och få möjlighet att röra 
på oss.

Citat från deltagare:
”När man sitter i rullstol 

så får man ta det man får”
”Den enda jag har att 

prata med hemma är mig 
själv.”

När hemtjänsten 
kommer: ”Kan du inte 
stanna ett tag och prata?”

”Nej, du är inte ensam om 
att behöva hjälp. Det finns 
fler vi ska till.”

”Det är första gången i år 
jag är hemifrån.”

”Det är den dagen i 
veckan jag ser fram emot.”

”Maten smakar bättre när 
vi äter tillsammans.”

Det är viktigt att får 
komma ut och träffa andra 
människor. Att få glömma 
sina krämpor och bekymmer 
i några timmar. Att få skratta 
tillsammans med någon. Att 
få skämta och munhuggas…

Elina, 82 år
Alfhild, 86 år

Birgitta, 72 år
Rickard, 66 år

Inge, 60 år
Kenneth, 67 år

Bengt, 65 år

Vi vill protestera mot att aktivitetshusen läggs ner!

Signaturen Johansson 
engagerade sig djupt 
i Miljöpartiets politik 

i en insändare i årets första 
nummer av den här tidning-
en. Det är en intressant his-
toriebeskrivning och Johans-
son kommer med många in-
tressanta förslag om hur man 
kan minska miljöpåverkan. 
Vi känner dock inte igen allt 
som sägs om vår politik.  

Miljöpartiet är tvärtemot 
rubriken i Johanssons insän-
dare ett framåtsträvande parti 
som gärna föreslår ny teknik. 

Idag vet de flesta berörda att 
ett passivhus är en ny och 
mycket energisnål hustyp 
som bl.a. Miljöpartiet före-
slår att en betydande andel 
av våra nya bostadsområden 
ska bestå av. På vårt initiativ 
provar ett par fordon här i Ale 
ett nyutvecklat miljöbränsle 
framtaget av ett göteborgs-
företag. Vi är inte heller så 
konservativa som insändaren 
ger sken av. Tvärtom vill vi se 
ny pedagogik i skolan och väl-
komnar friskolan i Alafors. Vi 
är öppna för ny kunskap och 

föreslår i olika sammanhang 
ökad kompetens inom såväl 
HBT-frågor (homo-, bi- och 
transexuella) som energi- och 
klimatfrågor. 

Johansson och andra som 
engageras av vår politik är väl-
digt välkommen till Miljöpar-
tiets årsmöte i Kilanda skola 
den 15 mars kl 14. Faktum 
är att jag aldrig åkt häst och 
vagn. Får jag åka med dig?

Peter Rosengren (MP)
Gruppledare

Miljöpartiet framåtsträvande 
och öppna för nyheter

Vi upplever just nu en 
ekonomisk kris som 
drabbar hela värl-

den, så även Ale kommun och 
dess invånare. Vi ser i media 
hur kommunerna måste vidta 
sparåtgärder. Det vore bra att 
veta hur Ale kommuns bespa-
ringar ser ut? Ryktesvis skall 
delar av äldreboenden och 
dagcentraler läggas ner, alltså 
skall besparingar ske inom 
vård och omsorg. Kan detta 

verkligen vara riktigt?
Var skattehöjningen, som 

röstades igenom, tänkt att lösa 
krisen? Eftersom opposition 
och styrande block aldrig 
har samma uppfattning kom 
överklagandet som ett brev på 
posten, genom Jan A Press-
feldt. Men då måste jag fråga 
dig, Jan A Pressfeldt, har du 
aldrig kommit på tanken att 
skattehöjningen kombinerat 
med dina förslag om bantning 

av administrationen, som till 
exempel sammanslagning av 
nämnder, vore en bra lösning? 
Men det fordras samarbete 
mellan blocken.

Förslag: Sammankalla 
representanter från alla par-
tier, som får till uppgift att ta 
fram en godtagbar lösning 
hur den ekonomiska krisen 
skall lösas.

Erik Hult

Samarbete över blockgränserna

Vi tycker att det är be-
drövligt att politiker-
na lägger ner aktivi-

tetshusen över våra huvu-
den. Ingen har varit här och 
sett vad vi gör, informerat 
oss eller frågat vad vi tycker. 
Vi behöver så väl denna sti-
mulans som vi får en gång i 
veckan. Vi som går här bor 
ensamma och har olika typ 
av handikapp.

Citat från deltagare: 
”Eftersom jag bor ensam 

och är hörselskadad betyder 
det mycket att jag en dag i 

veckan kan komma ner till 
gruppen och få använda 
mina händer och få känna 
gemenskapen.”

”Barnen har fullt upp med 
sina arbeten och familjer så 
den här verksamheten gör 
att jag kan komma ut.”

”Ska man ta ifrån oss all-
ting?”

”Detta är äldrevård! Vi 
behöver detta.”

”Vilket parti ska man 
rösta på för att få behålla 
denna verksamhet?”

”Ibland är det så tyst att 

jag går fram och lyfter på 
telefonluren för att kontrol-
lera att telefonen fungerar.”

Vi tycker att det är så 
tråkigt att ”våran” gym-
nastik, som vi har en enda 
gång i veckan, försvinner. 
Vi har så roligt ihop, rör oss 
till musik. Det är både för 
oss som sitter och för oss 
som orkar att stå, så det är 
verkligen för alla. Det blir 
alltid mycket skratt och lek. 
”Gympagruppen”

Gruppen på 
Bohus Aktivitetshus

Aktivitetshusen läggs ner över våra huvuden

Istället för att rehabilitera 
så utförsäkrar den mo-
deratledda regeringen. 

232 personer i Ale kommun, 
142 kvinnor och 90 män kan 
komma att utförsäkras från 
sjukpenningen 2009 - men 
regeringen vidtar inga åt-
gärder. Alla visste vad som 
skulle hända. Socialför-
säkringsminister Cristi-
na Husmark Pehrsson (M) 
säger att detta är en över-
raskning. Samtidigt har hon 
och regeringen minskat an 
slagen till Försäkringskas-
san – tala om dubbelfel. Vi 
vill inte ha detta kalla blåa 
samhälle!

Den här hjärtlösa han-
teringen av sjuka svenskar 
mitt i välfärssamhället kan 
vi inte acceptera. Vi (S) vill 
att sjukpenningen ska ligga 
kvar på 80 procent hela 
sjukperioden och det ska 
inte finnas någon stupstock i 
sjukförsäkringen. 

Sjukförsäkringen är en 
försäkring som ska ge ett 
gott ekonomiskt skydd vid 
sjukdom och nedsatt arbets-
förmåga. Sjukförsäkringen 
ska vara en standardförsäk-
ring grundad på inkomst-
bortfallsprin-cipen och som 
innebär att man inte behöver 
gå från hus och hem när man 
mist arbetsförmågan genom 
sjukdom eller skada. 

Vi (S) vill genom solida-
risk finansiering och bred 
riskutjämning i sjukförsäk-
ringen bidra till ett gott 
ekonomiskt skydd för alla. 

Men försäkringen ska lika 
mycket betyda en brygga till 
återgång i arbetslivet. 

Varmare samhälle
Vi (S) vill arbeta för ett var-
mare samhälle, där vi ställer 
upp för varandra och stöttar 
upp, eller med andra ord 
gemenskap och solidaritet. 
När sjukdomen träder in i 
ens liv är det lika viktigt att 
det finns en försäkring som 
stöttar upp finansiellt så att 
man kan koncentrera sig på 
att bli frisk, som att det finns 
vänner och familj för det 
emotionella stödet. 

Arbetslinjen är en avgö-
rande och viktig del i sjuk-
försäkringen – inte bara för 
att försäkringen ska vara 
ekonomiskt hållbar, utan 
också för att försäkringen 
ska värna allas rätt till ett 
arbete och därmed också 
rätten att få återkomma i 
arbete efter en tids sjukdom. 
Vår utgångspunkt är att 
alla människors förmåga 
till arbete ska tas till vara. 
Arbetsförmågan och viljan 
att delta i arbetslivet hos 
sjuka och funktionshindrade 
med nedsatt arbetsförmåga 
måste tillvaratas mycket 
bättre än nu.

Vi (S) accepterar inte en 
utveckling där människor 
slås ut från arbetslivet på 
grund av sjukdom eller 
skada. Arbetslivet måste 
vara så utformat att vi orkar 
arbeta ett helt arbetsliv och 
dessutom kunna kombinera 

det med familj och aktiv 
fritid. Arbetslivets krav 
måste möta den enskildes 
förutsättningar och för-
måga. Det vinner både den 
enskilde och arbetsgivare 
på. Människor som mår bra 
presterar också bättre. Vi vill 
investera i en arbetslinje som 
är värd namnet. 

Arbetslinjen kan inte 
hävdas om det bara är 
den enskilde själv som 
ska bära ansvaret för sin 
rehabilitering. Försämrad 
ekonomi förbättrar inte 
förutsättningarna att orka 
med arbetsprövning, reha-
bilitering och omskolning. 
Dessa människor måste det 
investeras i – inte sorteras 
ut. Den moderatledda reger-
ingen har återigen försuttit 
chansen. 

Socialdemokratins alter-
nativ är en sjukförsäkring 
som både ger trygghet och 
samtidigt erbjuder reella 
möjligheter för att åter-
komma i arbete. Utförsäk-
ring är inte lösningen på de 
problem som idag finns på 
arbetsmarknaden. 

Ökade orättvisor är inte 
lösningen på Sveriges pro-
blem – framgång kräver 
rättvisa! 

Christina Oskarsson (S)
riksdagsledamot

Jarl Karlsson (S)
kommunalråd

Jim Aleberg (S)
 ledamot i regionfullmäktige

Investera i att människor kommer tillbaka 
till jobbet – inte försvinner därifrån! 

Medlemmar och intresserade kallas till

ÅRSMÖTE
Tisdag 17 februari kl 1800 

Konferenslokalen, Alekuriren, Älvängen

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Vi bjuder på fika. Välkomna!

STÖDFÖRENINGEN
VAKEN


