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BOHUS. Med sorg i 
blicken och dämpad 
röst förklarar Inga vad 
hon känner inför vård- 
och omsorgsnämndens 
beslut om att lägga ned 
BRA-grupperna.

Nu står brukarnas 
hopp till Hans Hellman, 
ordförande i kommu-
nala pensionärsrådets 
samrådsgrupp, som 
slåss med näbbar och 
klor för verksamhetens 
fortsatta överlevnad.

– Det här är en utsatt 
grupp som inte har så 
lätt att föra sin talan. 
Det svider i hjärtat när 
man behandlar män-
niskor på det här viset, 
säger Hellman till Ale-
kuriren.

Personalen fick beskedet i 
december att den sista mars i 
år läggs BRA-grupperna ner. 
Beslutet har fått kommunens 
pensionärs- och frivilligor-
ganisationer att reagera och 
uttrycka sitt missnöje. Hans 
Hellman är den som låtit 
ikläda sig rollen som språkrör 
för BRA-gruppens brukare.

– Jag har besökt samtliga 
grupper och för en ständig 
dialog med såväl brukare 
som personal. Verksamheten 
omfattar ett 70-tal personer 
och utgör en oerhört viktig 
del i dessa människors liv. 

För många är BRA-gruppens 
träffar den enda sociala kon-
takten under veckan. Det gör 
ont när jag ser deltagarnas 
förtvivlan, säger Hans Hell-
man.

BRA står för bevara rör-
lighet och aktivitet. Verk-
samheten infördes i slutet av 
90-talet och sammankoms-
terna sker på aktivitetshusen 
i Älvängen och Bohus. Bru-
karna utgörs av människor 
som fått sin slutliga rehab-
träning efter exempelvis en 
stroke. BRA-grupperna är 
till för att bevara den status 
som deltagarna övat upp. 
Det handlar om allsidig trä-
ning i form av finmotorik, 
balans, gång och minnesträ-
ning. Den sociala träningen 
ska heller inte underskattas.

Inte lagstadgad
– Deltagarna är mellan 57 
och 97 år. En stroke kan 
drabba vem som helst, när 
som helst. Jag vet att BRA-
grupperna inte är någon 
lagstadgad verksamhet, men 
bara för den sakens skull 
ska vi väl inte lämna denna 
utsatta grupp åt sitt öde. Jag 
blir både ledsen och arg när 
man behandlar människor på 
detta sätt, säger Hans Hell-
man.

Hans Hellman har krävt 
ett förhandlingsmöte med 
ansvariga tjänstemän i kom-
munen, som är utlyst till tis-

dagen den 3 mars.
– Än är slaget inte förlorat. 

Vi ska kämpa in i det sista, 
lovar Hellman.

Signe är en av de frivillig-
pensionärer som är med och 
hjälper till i BRA-grupperna. 
Hon är upprörd över ned-
läggningsbeslutet.

– Jag lider verkligen med 
brukarna. Vi människor är 
flockdjur och alla behöver sin 
tillhörighet. Nu känns det 
som om mattan under deras 
fötter hastigt dras undan.

Återstår att se om BRA-
gruppernas brukare blir bön-
hörda.

Lokaltidningen har sökt 
företrädare för Vård och 
omsorg under måndagen 
utan att lyckas. I förra veckan 
förklarade Ingmarie Thor-
stetensson (V), ledamot i 
Vård- och omsorgsnämnden, 
förändringen i Aktivitetshu-
sen med att prioriteringar 
måste göras. Aktivitetshusen 
kommer att vara öppna, men 
utan personal.

Tårar och förtvivlan över 
kommunens beslut
– BRA-grupperna ska läggas ned

BRA-grupperna i Bohus och Älvängen ska läggas ned, ett beslut som inte bara upprör bru-
kare och personal utan även kommunens pensionärs- och frivilligorganisationer.
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DAGENS KL 11-15
Även sallader!

Lunchklippet 10 da’r= 640:-

CATERING
Vi erbjuder dessutom 

komplett catering för allt 
som Bröllop, Dop, Fest m.m.
Kalla fat, smörgåstårtor och mycket mer.

FRUKOST KL 7-11

Det råder stor sorg och förtvivlan över förändringarna i Aktivitetshusen.


