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 Herrgårdsost

  119:95/kg
Kålboryd • Lagrad mer än 12 mån • Hugo Ericson

X-allt snack-Pizza

14:95
2 sorter • Grandiosa 165g • jmf pris 90,60/kg

Välkomna in, hälsar Marianne och alla medarbetare!

Pizza 

2 för 52:-
7 sorter • Dr Oetker 320-375g • jmf pris 87,34-74,53

SMAKA! Fredag kl 10-18! SMAKA! Fredag kl 11-19!

I deli-
disken!

SMAKA!  Lördag kl 10-17

Ny & 
Het

V 20 börjar vi med 

Självscanning 
& självbetalning
• Handla snabbt och smidigt
• Enkelt att använda
• Se alltid aktuellt belopp
• Packa medans du handlar
• Snabbare framfart i kassan
• Bättre arbetsmiljö 
för kassörerna

Provsmakar-dagar!
Frasvåffl or

2 för 

22:-
Ekströms • 12-16 st • jmf pris 0,91-0,68kr/st

Sylt i fl aska

15:90/st
Bob • 420-435g • jmf pris 37,86-36,55/kg

SMAKA! Onsdag Våffeldagen kl 11-19!

Lokaltidningens artiklar om 
demokratiutvecklingen i Ale 
har skapat intresse och en-
gagemang. Alla är dessvärre 
långtifrån positiva. Kritiken 

från Hans Hellman, ordfö-
rande i pensionärsrådets sam-
rådsgrupp, är skarp, men han 
gör sitt yttersta för att vara 
saklig. Vård- och omsorgs-
nämndens beslut att lägga 
ner BRA-grupperna och ta 
bort personalen från aktivi-
tetshusen har väckt mycket 
starka känslor. Hellman gillar 
inte beslutet i sig, men fram-
för allt är han upprörd över 
handläggningen.

– Vi har ett reglemente 
som säger att pensionärsrå-
det ska ha ett inflytande i alla 
frågor som rör äldre. Vi ska 
också vara en mötesplats för 
samråd före beslut. Före, inte 
efter, markerar Hellman med 
besviken min.

Utan hänsyn
Den 3 mars fick pensionärs-
rådet äntligen träffa politiker 
och tjänstemän för vård- och 
omsorg. Då ville Hans Hell-
man bland annat ha en förkla-

ring till varför beslutet tagits 
utan hänsyn till reglementet.

– Inte ett svar fick vi. Det 
är skrämmande med tanke på 
vad som står  i äldreomsorgs-
planen om ett respektfullt 
och förtro-
endegivande 
bemötande, 
säger han.

Vård- och 
omsorgs-
nämndens 
ordförande, 
Eva Eriks-
son (S), är 
medveten om kritiken och 
förstår att det kommer att 
krävas en del för att återvin-
na förtroendet hos pensionä-
rerna.

Gott inflytande
– Vi är måna om att våra äldre 
ska ha ett gott inflytande, 
men den här gången gick det 
lite för fort. När vi hade årets 
sista KPR-möte (kommuna-
la pensionärsrådet) kunde 
vi inte lämna så mycket de-
taljuppgifter. Vi sa bara att 
det kommer att bli föränd-
ringar. Det var olyckligt att 
vi inte redan då kunde pre-
sentera vad som var på gång, 
säger Eva Eriksson lite ursäk-
tande.

Varför blev det såhär?
– Vi har ett ansvar gen-

temot vår personal och vill 
att de ska få informationen 
från sin arbetsgivare och inte 
från någon annan. I grunden 

vill vi ha ett 
bra samarbe-
te med pen-
sionärsorga-
nisationerna, 
men i frågor 
som rör eko-
nomin kan 
det ibland bli 
svårt. I det 

här fallet var vi tvingade att 
ta ett snabbt beslut. Det fanns 
inte tid för samråd, säger Eva 
Eriksson.

Kostnadsbesparing
Vård- och omsorgsförvalt-
ningen gjorde en kostnads-
besparing på 600 000 kronor 
genom att lägga ned BRA-
grupperna.

– Tanken är inte att pen-
sionärsorganisationerna ska 
ersätta vår personal på akti-
vitetshusen. De äldre som är 
i behov av socialt bistånd får 
begära det precis som tidi-
gare, förklarar Eva Eriksson 
slutligen.

Hans Hellman är orolig 
för att många av de äldre som 

inte klarar sig själva och som 
har sett BRA-gruppen som 
en höjdpunkt nu går miste 
om något de har uppskattat 
väldigt mycket.

– Det är dessa jag försva-
rar. Det handlar om 60-70 
människor som har träffats 
och med personalens omsorg 
kunnat få en social stund till-
sammans. Att bara lägga ner 
den här verksamheten är 

skamligt och att inte infor-
mera oss innan är riktigt fegt, 
ryter Hellman.

Pensionärsorganisationer-
nas inflytande bör nog få gälla 
även när de tråkiga besluten 
ska fattas.

Pensionärernas kritik hårdnar
– Känner sig överkörda av kommunledningen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Hans Hellman är besviken på att pensionärsrådet inte fick 
någon information före beslutet om BRA-grupperna.

Eva Eriksson (S), vård- och 
omsorgsnämndens ordföran-
de, har viss förståelse för 
kritiken.

ÄLVÄNGEN. Hans Hellman är socialdemokrat 
sedan barnsben, men idag en besviken sådan.

– Sättet som kommunledningen hanterar de 
äldre på går inte att försvara. Vårt inflytande är 
inte vatten värt. Vi blir totalt överkörda, säger 
han.

Frågan om aktivitetshusen och BRA-gruppernas 
nedläggning har rivit ett djupt sår. Vi har ett reglemente 

som säger att pen-
sionärsrådet ska ha ett 
inflytande i alla frågor 

som rör äldre.
Hans Hellman


