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* DEN STATLIGA MILJÖBILSPREMIEN PÅ 10.000:- BETALAS UT INOM 6 MÅNADER EFTER DET ATT BILEN REGISTRERATS PÅ KÖPAREN. BILARNA PÅ BILDERNA KAN VARA EXTRAUTRUSTADE. SEAT FINANSIERING 36 MÅN 30% KONTANT, 47% RESTSKULD, RÖRLIG RÄNTA STIBOR 90 DAGAR (EFFEKTIV RÄNTA 4,72%). 2 ÅRS
NYBILSGARANTI, 3 ÅRS VAGNSKADEGARANTI, 3 ÅRS LACKGARANTI, 12 ÅRS GARANTI MOT GENOMROSTNING UTAN KRAV PÅ EFTERBEHANDLING SAMT SEAT SERVICE®MOBILITY I TVÅ ÅR. ERBJUDANDET GÄLLER FÖR LAGERBILAR MED RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING.

BLANDAD KÖRNING BENSIN 7,6 L/100 KM, CO2 187 G/KM.  

SEAT ALTEA XL KOMBI
MultiFuel E85 102 hk

ORD PRIS  203.700:-
EXTRA MAJ-RABATT  -43.800:-
MILJÖBILSPREMIE   -10.000:-*

DU BETALAR   149.900:-
BLANDAD KÖRNING BENSIN 7,6 L/100 KM, CO2 180 G/KM.  

SEAT LEON
MultiFuel E85 102 hk

ORD PRIS  192.700:-
EXTRA MAJ-RABATT  -42.800:-
MILJÖBILSPREMIE   -10.000:-*

DU BETALAR   139.900:-

Göte Carlsson Bil AB Orrekulla industrigata 12, Hisings Kärra. Telefon: 031-57 03 20
VARDAGAR 9.00-18.00. LÖRDAG 11.00-15.00.

SEAT INGÅR I VOLKSWAGEN GROUP  www.gotecarlsson.se

SEAT ALTEA XL KOMBI

SEAT LEON

Att välja en bil där du kan kombinera ett bra miljöval med en bra bilaffär är skönt för såväl själen som plån-
boken. Just nu har vi specialpriser på två häftiga och välutrustade miljöbilar!  

Allt detta ingår när du köper en SEAT ALTEA XL KOMBI eller SEAT LEON: Klimat/ACC, elhissar fram + bak, in-
fällbara elspeglar, fjärr c-lås, stereopaket med radio/cd/mp3 + aux-ingång, xenonljus, backsensor, trådlös 
handsfree för mobiltel, 16” alu-hjul, 6 airbag inkl nyckelurkoppling på passagerarsidan, ESP anti-sladdsys-
tem, ABS, TCS, mm. Begränsat antal bilar i lager. Alltid fri lånebil vid SEATservice!

EXTRA SOMMAR-RABATTER PÅ MILJÖBILAR!

STÄNGT HELGER 27 JUNI - 9 AUGUSTI

GÖTEBORG. I tio år var 
han ordförande i Bygg-
nads och vice ordfö-
rande för LO-facken i 
Ale under lika många 
år.

Idag bor Kent på ett 
skyddat jourboende i 
Göteborg, utan pengar, 
utan sysselsättning 
och utan framtidstro.

– Allt är i grunden 
mitt eget fel, men för 
den som tror att det 
finns hjälp att få när du 
har hamnat längst ner 
i skiten har jag något 
att berätta. Räkna inte 
med en andra chans 
– myndigheterna vill 
bara sätta sig på dig.

Alekuriren träffar Kent på ett 
fik i Göteborg. Först vill han 
ställa upp med både bild och 
fullständigt namn, men på 
tidningens inrådan nöjer vi 
oss med förnamnet.

– Min sambo har barn 
och barnbarn i Ale kommun. 
Egentligen önskar jag att jag 
inte hade någon mer kopp-
ling till kommunen. Om 
du bara visste hur dåligt vi 
har blivit behandlade, säger 
Kent.

Genuint engagemang
Det är många som skulle 
känna igen honom och säkert 
många som gör det trots att 
bilden är tagen bakifrån. 
Kents engagemang i facket 
och hos Socialdemokraterna 
i Ale var genuint. De sista 
politiska uppdragen lämnade 
han 2002. Det fackliga ordfö-
randeskapet varade i tio år. I 
november 2005 tog han över 
en spelbutik i Surte, ett även-
tyr som slutade med konkurs 
sommaren 2007. Sambon 
blev sjuk och livet blev allt 
jobbigare. Alkoholen fick ett 
stort utrymme och skulderna 

växte. I oktober förra året var 
pengarna slut och för att få 
försörjningsstöd (socialbi-
drag) krävde kommunen att 
Kent sålde sin lägenhet. För-
tjänsten räckte till att betala 
hyresskulder, andra skulder 
– och till mera sprit. Proble-
met var att nu var Kent och 
sambon bostadslösa.

– Myndigheterna kunde 
inte erbjuda oss någon jour-
lägenhet, utan vi fick bo på 
Kungälvs vandrarhem från 
mitten av oktober till nyårs-
dagen, säger Kent som sedan 
anser att de mer eller mindre 
blev satta på gatan.

Det råder säkert delade 

meningar om det, men som 
en skänk från ovan fick Kent 
ta del av ett arv i januari. 58 
000 konor räckte till att betala 
av nya skulder som uppstått 
och till tak över huvudet på 
Hotel Surte. Kent köpte 
dessutom en begagnad bil 
för att kunna söka jobb och 
framför allt – för att kunna ta 
ett jobb. I slutet av februari i 
år var pengarna slut. En del 
hade gått till vad han kallar 
”festande”, vilket självklart 
retar myndigheterna. 

– Socialtjänsten anser att 
58 000 kronor ska räcka i 36 
månader och därför får jag 
inget försörjningsstöd nu. 

Däremot betalar de en plats 
på ett jourboende i Göte-
borg för 25 000 kronor i 
månaden. Det är slöseri med 
skattemedel. Jag har varit ren 
ganska länge och vill ha en 
ny chans, men när jag söker 
bostad och ber om hjälp med 
två månadshyror får jag kalla 
handen. Istället gör de ängs-
liga fastighetsägare ännu mer 
oroliga när de ringer och 
förhör sig. Jag är inte klas-
sad som alkoholist och har 
aldrig behövt lämna regel-
bundna prov, men den bilden 
förmedlas inte, berättar Kent 
bittert.

Han är naturligtvis mycket 

bedrövad. Han skyller inte 
sitt öde på någon annan än 
sig själv – och på spriten. 
I sin tidigare karriär som 
facklig företrädare pratades 
mycket om de svaga. Nu är 
han, enligt honom själv, så 
långt ner i källaren man kan 
komma. Besöken från vän-
nerna är få och inte ens soci-
altjänsten bemödar sig att 
ringa honom.

– Det är jag som ringer 
dem. Jag har heller inte fått 
en enda skriftlig kallelse å 
andra sidan går min post till 
Oasen i Bohus – och dit har 
jag inte råd att ta mig, men de 
vet ju var jag bor. De betalar 

notan varje månad eller rätt-
tare sagt aleborna gör det. 
Om jag bara hade fått en 
andra chans. Nu har jag ett 
jobb på gång, men jag miss-
tänker att de tänker tvinga 
mig att sälja bilen och då blir 
det genast svårare igen.

Taxan tickar vidare
På det skyddade jourboen-
det i Göteborg där Kent bor 
finns ytterligare tre personer 
med hemvist i Ale.

– Det finns säkert skäl till 
att vi är här, men engage-
manget för att få oss häri-
från är lika med noll. Istället 
tickar taxan vidare. Det blir 
100 000 kronor i månaden 
för fyra personer. De säger 
att socialtjänsten i Ale och 
Lilla Edet är sämst när det 
gäller att hälsa på här och det 
gör ju inte vår situation lätt-
tare.

Sitt politiska intresse har 
han kvar. I EP-valet gav han 
Socialdemokraternas Olle 
Ludvigsson sin röst. Par-
tiet ställde upp i början av 
Kents personliga kris. Han 
blev fälld för rattfylla 2001 
och fick samhällstjänst med 
fotboja.

– Då fick jag jobba hos 
Folketshusföreningen. Det 
finns bra kamrater, men jag 
tror inte många vet var jag är 
idag.

Varför valde du att 
berätta det här?

– Det är ett rop på hjälp! 
Även om jag har slutat tro 
att någon lyssnar, säger Kent 
och lunkar iväg.

Socialtjänsten kommente-
rar inte enskilda ärenden.

Från fackpamp till källarens kallaste vrå
– Kent berättar om ett tragiskt livsöde och längtan efter en andra chans

Kent var ordförande för Byggnads i Ale under tio år. Sen tog livet en annan vändning och idag bor han på ett skyddat jourbo-
ende. Han har ingen bostad, inget jobb, inga pengar och ingen framtidstro. ”Samhället ger mig inte en andra chans”.
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