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Jag förmodar att du är ut-
bildad i sjukvård och vet 
vad du utsätter oss för. 

Du vet väl att ensamheten 
ofta leder till depressioner – 
särskilt när man blir ensam 
och gammal. Själv har jag 
varit ensam i tretton år och 
jag känner stor tacksamhet 
för att dessa omtänksamma 

politiker – för ca 20 år sedan 
– satte igång denna verk-
samhet. De hade sinne för 
människors behov.

Det har varit med stor 
glädje som vi har träffats där 
varje vecka. Några deltagare 
är 80 år, några över 80 år 
och några 70-80 och andra 
deltagare är yngre och det 

är väldigt trevligt. Vi har det 
så bra tillsammans. Vi har 
inget behov av personal – vi 
kan det mesta. Felet är bara 
att vår verksamhet inte är 
lagstadgad – det är så lätt att 
”putta” bort oss. Man undrar 
– är Ale socialdemokratiskt?

Asta Andersson
Älvängen

Svar till Ingemar Torstensson, vård- och omsorgsnämnden

För några år sedan 
fick jag en turistbro-
schyr från Borlänge 

kommun i min hand. Det 
visade sig att Borlänge har 
ett museum som kallas för 
Framtidsmuseet. Jag blev 
lite fascinerad av tanken att 
kalla ett museum för just 
framtidsmuseet. Jag gick in 
på deras hemsida, jojomen-
san där var det. Jag klicka-
de på de olika avdelningar-
na, bland annat ett ”Plane-
tarium” där man just tipsade 
om under den perioden att 
gå ut och kolla på himlen en 
viss natt och vid en viss tid-
punkt, cirka klockan 03-04, 
för att se på stjärnfallsskurar 

falla med jämna mellanrum. 
Själv var jag ute och titta-
de och visst blev det så. Helt 
fascinerande tyckte jag.

På Framtidsmuseet i Bor-
länge verkar det finnas en 
hel del intressant. Utöver 
Planetariet informerar man 
om en experimentverkstad, 
LEGO-verksamhet, glas-
verksamhet, kunskapsbutik; 
olika typer av projekt, bland 
annat äventyrsmatte, robot-
kampen, energijakten, ung 
spekulerar, gränslösa idéer, 
sommarskolor, LEOG-som-
marskola, just för att nämna 
några.

En informationsavdel-
ning för lärare, elevexpe-

riment, familjer och före-
tag. Under ”länkar” finns en 
hel del kontakter med andra 
museer och dylikt, inklusi-
ve Universeum i Göteborg, 
Navet i Borås med flera. Jag 
såg att Navet uppmärksam-
mar år 2009 som ”det inter-
nationella astronomiåret” 
(utnämnt av FN) och att det 
är 400 år sedan Galileo Ga-
lilei, den italienska astrono-
men uppfann teleskopet.

Den 5 februari är det, i 
skrivande stund, stjärnkväll 
i Borås i samarbete mellan 
Navet och Borås astronomi-
sällskap. Intressant och vik-
tigt är att barn och ungdo-
mar också är med. Tänk att 

låta deras idéer växa fram 
och se vilka drömmar/mål 
de har.

Slutligen: Nog är det 
spännande med ett Fram-
tidsmuseum. Det ger ett 
mycket längre perspektiv på 
tillvaron och som en känd 
svensk vetenskaplig tidskrift 
skrev med stora gula bokstä-
ver på sin förstasida år 2008: 
”Vi minns framtiden” och 
att våra hjärnor har ”meka-
nismer” just för framtiden. 
Tänk att ha ett museum 
i Ale kommun som heter 
Framtidsmuseet. 

Annamaria Frank

Framtidsmuseum i Ale?
Hur tänker ni inom 

ledningen för vård- 
och omsorgsför-

valtningen? Skall personalen 
gå på semester i början av 
juni för att slippa att umgås 
med familjen under som-
marhalvåret? Förra året så 
blev vi tvungna att gå vecka 
24 och överlappa vecka 27 
och vecka 30. Semestervika-
rierna var glada, för att det 
fanns personal som visste 
vad som skulle göras.

Ni i vård- och omsorgs-
ledningen i Ale kommun vill 
att vikarierna och vårdta-

garna har det bra, men hur 
blir det med den fasta perso-
nalen som arbetar hela året 
och sliter tungt? Har vi inget 
värde? Vi börjar undra!

Vi hade gärna tagit vårt 
ansvar och ordnat ett bra 
semesterschema, så att 
våra äldre pensionärer mår 
bra och att personalen får 
lite glädje av semestern. 
Detta utan att ni dikterar 
hela tiden hur vi skall ta ut 
semester under året. Arbetet 
går inte alltid först, men 
hälsa och familj gör det.

Vårdpersonal

Hur tänker ni?

LILLA EDETS KOMMUN

Kontaktfamilj sökes
Har Ni möjlighet att öppna Ert hem för en kille på 14 år?
Han behöver en ”extrafamilj” ungefär 2 helger i månaden.
En förutsättning är att Ni inte har djur, eftersom han är 
pälsdjursallergiker och att Ni inte bor i centrala Lilla Edet.
Verkar det intressant kan Ni höra av Er till:

Socialsekreterare Ann-Louise Idestål
Socialtjänsten i Lilla Edet
Vxl 0520-659500, säkrast 8.30-9.30

Jag har nu jobbat som 
rektor för Kyrkbysko-
lan i snart ett år och vill 

berätta om en sak som både 
förvånar och oroar mig. 

Vid flera diskussioner 
med skolans elever berättar 
de att det för tillfället skickas 
mycket sms nattetid. Jag 
bad då en klass i årskurs 7 
att göra en statistisk under-
sökning hur det egentligen 
ser ut på Kyrkbyskolan. 
Eleverna gick runt till övriga 
klasser och ställde frågorna 
”Hur många sms skickar/får 
du vardagar efter klockan 
24.00?”

Även om jag hade en 
känsla av att det skickades 
en hel del sms nattetid blev 
jag väldigt förvånad att se 
resultaten i diagrammen 
från undersökningen. Det 
visade sig att en fjärdedel av 
eleverna skickar/tar emot 
sms nattetid. Det är ingen 
skillnad mellan årskurserna, 
eleverna i årskurs 6 verkar 
alltså göra detta i lika stor 
utsträckning som årets nior. 
Detta betyder alltså att cirka 
75 av skolans 300 elever är 
uppe nattetid för att använda 
sin mobil!

Genom att sova får ton-
åringar möjlighet att vila, 
återhämta sig och bearbeta 
dagens intryck. Sömnforsk-
ning visar klart och tydligt, 
att sömnen är nödvändig för 
att barn ska kunna minnas 
och lära sig nya saker. God 
sömn hjälper hjärnan att sor-
tera det man tagit in under 
dagen och ökar kreativiteten 
och förmågan att prestera, 

reagera och koncentrera 
sig. Dessutom är djup sömn 
viktig för tonåringens till-
växt och immunförsvar.

När jag pratade med 
eleverna i klassen som 
gjorde undersökningen 
pekar många på att en del av 
problemet är att det numera 
finns många mobilabon-
nemang där det i princip 
är gratis att skicka sms. Jag 
har för mig att de berät-
tade att gränsen är vid 3000 
sms per månad för ett av de 
vanligaste abonnemangen. 
Jag roas av matematik och 
räknade precis ut att det 
betyder ungefär ett sms varje 
kvart och då räknar jag med 
att vi inte skulle sova någon-
ting under den månaden. 
Jag kommer inte att göra 
mig lustig för det kanske är 
verkligheten för vissa av de 
”värsta” sms-skickarna…

Jag kommer inte heller att 
använda denna insändare till 
att ge en massa pekpinnar 

till Ales föräldrar utan jag 
vill egentligen bara infor-
mera om situationen. Till 
sist vill jag bara påpeka att 
jag inte tror att den situation 
vi har på vår skola på något 
sätt skiljer sig nämnvärt från 
hur situationen ser ut på 
andra skolor i kommunen 
eller för den delen i andra 
delar av Sverige.

Joakim Östling
rektor på Kyrkbyskolan,

tillsammans med klass 7c

Sover ungdomarna i Ale tillräckligt?

VÄST

ÅRSMÖTE
Onsdagen den 25 februari 2009 Kl.18.30

Plats: LaPlaza i Älvängen.

Inbjuden är:

Willy Kölborg, ordförande Tekniska Nämnden

Ur dagordningen:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Val till uppdrag inom sek.47.
Övriga frågor.

Anmälan till sektionen senast 20 februari 2009
0303-330 423 eller 330 273
E-postadress: kommunal@ale.se

Välkomna!
Hälsningar styrelsen i sektion 47.

Det är viktigt att all 
personal får tillfäl-
le till återhämtning 

och rekreation genom en 
sammanhängande semester-
period. Enligt semesterlagen 
och kollektivavtal ska fyra 
semesterveckor förläggas till 
perioden juni, juli och au-
gusti och då helst samman-
hängande.

Det ställer stora krav på 
en verksamhet som pågår 
lika intensivt året runt och 
det är hela tiden en balans-
gång mellan verksamhetens 
krav på en väl fungerande 
service och personalens 
behov av semester och ledig-
het. Det kan innebära att 
man inte alltid kan få semes-
ter önskad period utifrån 

verksamhetens behov av en 
väl fungerande service. Men 
det är arbetsgivarens inten-
tioner att beviljad semester 
ska vara enligt önskemål 
eller så nära önskemålen 
som möjligt.

För att få det till att fung-
era så bra som möjligt med 
en väl fungerande verksam-
het och välförtjänt semester 
för personalen har vård- och 
omsorgsförvaltningen med 
berörda fackliga organisatio-
ner förhandlat fram gällande 
semesterförläggningsavtal.

Stefan Lidberg
Tillförordnad förvaltningschef

Vård- och omsorgsförvaltningen

Svar på insändare:


