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Varje år drabbas 10 
000 svenskar av 
hjärtstopp. Vid dessa 

tillfällen är det bara att 
hoppas att det finns någon 
i någon i närheten som kan 
hjärt- lungräddning (HLR) 
och att man har turen att 
det finns en hjärtstarta-
re (defibrillator) i närhe-
ten. Tyvärr står nästan var 
tredje person handfallen och 
vet inte hur man gör hjärt- 
lungräddning.

Idag överlever bara 300 
av dem som drabbas av 
plötsligt hjärtstopp. Om fler 
kan HLR och om det finns 
tillgång till hjärtstartare kan 
cirka 1 200 personer räddas 
varje år.

Hjärt- och Lungsjukas 
länsförening i Västra Göta-
land menar att hjärtstartare 

borde finnas på alla större 
affärscenter och, som på 
flera ställen i landet, även i 
taxibilar. Inom Hjärt- och 
Lungsjukas föreningar 
utbildas personer i hjärt- 
lungräddning och dessutom 
hur man använder en hjärt-
startare.

Vid ett hjärtstopp ökar 
risken för död med tio pro-
cent för varje minut som går 
innan behandling startar. 
Det är med andra ord livs-
avgörande att omgivningen 
snabbt sätter igång hjärt- 
lungräddning, en trygghet 
för alla.

Kerstin Josefsson
Ledamot, Hjärt- och Lungsjukas 
länsförening i Västra Götaland

Fler hjärtstartare borde finnas

Nu går det fort, 
kanske alldeles för 
fort. Vart är Sveri-

ge på väg? Frågan har sitt 
ursprung i det som händer 
i USA. 45 Miljoner ameri-
kanare saknar sjukförsäk-
ring och detta vill Barack 
Obama ändra på. Klart som 
attan att alla ska kunna få 
tillgång till en vettig sjukför-
säkring, eller?? 

Obama har fullt upp med 
att mobilisera en acceptans 
för detta förslag. Protest-
vågor mot förslaget sköljer 
genom de förenta staterna. 
Hur är det möjligt? Egois-

men har blommat ut med 
full kraft och det är skräm-
mande. Som tur är har vi 
det inte så i Sverige…. men 
vänta lite nu. 

Vad är det som händer 
här i vårt land sakta men 
säkert? Två av livets mest 
naturliga saker är att drabbas 
av arbetslöshet och sjukdom. 
Vår regering håller på att 
dela upp vårt land. Bud-
skapet till de som arbetar 
är: Vänd de arbetslösa och 
sjuka ryggen, ni som arbe-
tar är värda så mycket mer. 
Exakt så menar regeringen 
Reinfeldt och hoppas att 

egoismen har slagit igenom 
fullt ut nästa höst. Den äck-
liga egoism som regeringen 
planterar genom att ställa 
människor mot varandra 
som brickor i ett välplanerat 
spel. Ungdomsarbetslös-
heten ökar mer i vårt land 
än övriga Europa! Varför 
är våra ungdomar plötsligt 
mindre värda än andra 
länders ungdomar? Det 
är alltid åt helvete att visa 
missnöje genom att förstöra 
för andra men naturligtvis 
blir det frustration i ett 
ungdomsliv när man blir 
förpassad till den skara som 
regeringen inte gillar. Istäl-
let för att långsiktigt sjösätta 
varaktiga satsningar riktade 
till ungdomar så gör reger-
ingen Mauderaterna precis 
tvärtom. Man börjar i andra 
ändan och satsar miljarder 
på att fler poliser ska stävja 
svikna ungdomar.

 Sjukskrivna som drabbas 
av utförsäkring ska bollas 
till arbetsförmedlingen och 
erhålla livsuppehållande 
bidrag för detta. I egoismens 
värld är dessa människor inte 
värda ett skit, i solidaritetens 
värld så bryr vi oss och hittar 
en gemensam lösning. Vi ska 

i alla fall inte peka ut grup-
per mot varandra som sedan 
används i ett politiskt spel. 

Regeringen satsar 32 
miljarder i budgeten för 
att vinna valet. Du och jag 
är brickor i det politiska 
spel som nu trappas upp. 
Skatterna sänks samtidigt 
som underskottet hamnar 
på över 100 miljarder. Det 
egoistiska tankesättet hos 
regeringen Reinfeldt säger: 
Vi lånar pengar för att köpa 
över alla som arbetar genom 
skattesänkning, skulle inte 
det funka så får väl sossarna 
städa upp igen efter oss. 

Den nuvarande reger-
ingen har bäddat för Sve-
rigedemokraterna genom 
att dela upp landet. Grup-
per och människor ställs 
mot varandra och det mest 
cyniska är att det är reger-
ingens taktik för att vinna 
nästa års val.

Valet handlar om något så 
enkelt som hur vi ser på var-
andra, om vi bryr oss eller 
om egoismen ska ta över helt 
och hållet. Den skutan blir 
i så fall inte lätt att vända. 
Kolla på Obama… 

Tyrone Hansson

Vänta lite nu…

Tack för synpunkter-
na! Faktum är att ut-
budet med snabba 

bussar mellan Skepplanda 
och Göteborgs city är större 
nu än tidigare. Att Västtra-
fik satsar mer på Lila express 
beror på att denna linje pri-
oriteras avseende framkom-
lighet och utrymme i cen-
trala Göteborg. Målet är att 
kunna erbjuda resenärerna 

så snabba och pålitliga för-
bindelser som möjligt.

Självklart är det meningen 
att det ska finnas plats till 
alla resenärer ombord på 
bussarna. Att det blir så 
fullt på någon busstur att 
alla skolelever inte får plats 
beror sannolikt på en tillfäl-
lig anhopning av elever på 
grund av en ändring i sko-
lans schema just den dagen.

Ansvarsfördelningen ser 
ut så här: För lokala skolre-
sor ansvarar Ale kommun 
och kommunens skolskjuts-
samordnare. Västtrafik 
ansvarar för planering av 
tidtabeller, linjedragningar 
och utbud. Swebus är vår 
entreprenör och ansvarar för 
trafikdriften.

Vi är medvetna om att 
det tar tid för resenärerna 

att vänja sig vid ett helt nytt 
upplägg av trafiken som i 
Ale kommun. Västtrafik 
utvärderar de förändringar 
som har gjorts och jobbar 
ständigt vidare för att få fler 
pendlare att välja bussen 
eller tåget.

Gunnel Hammar
Informationsavdelningen

Västtrafik

Försämrad kollektivtrafik 

Svar till signaturen ”Bussresenär från Skepplanda”

Sedan försommaren har 
en stor trafikomlägg-
ning skett för många 

i kommunen i och med att 
Swebus har tagit över buss-
trafiken. 

För oss kollektivåkande 
från Skepplanda känns det 
som om det enbart har blivit 
förändringar till det sämre. 
Hur ligger detta i tiden när 
vi samtidigt uppmanas till 
mer kollektivt åkande och att 
tänka på miljön?

Tre linjer har blivit en
Tidigare hade vi tre linjer mot 
Göteborg – 434 (direktbuss) 
som enbart gick in i Älvängen, 
Lila express (halvdirektbuss) 
som gick in i fler samhäl-

len bland annat Älvängen 
och Nödinge, samt 403 som 
gick in i samtliga samhällen. 
Idag har vi enbart kvar Lila 
express som inte är en direkt-
buss, men heller inte går in i 
samtliga samhällen.

Detta får till följd att buss-
byte måste göras för den som 
skall åka mellan t.ex. Skepp-
landa och Bohus, med ibland 
långa väntetider som följd 
(ibland tar det drygt en och 
en halv timme mellan nämnda 
orter). Detta samtidigt som 
Lila express tar längre tid till 
Göteborg än den före detta 
direktbussen (434) från Skepp-
landa som nu är bortplockad.

Vad är förklaringen till 
dessa försämringar och vem 

eller vilka har planerat/
bestämt detta? Vill bussbo-
lag och kommun inte att vi i 
norra kommundelen skall åka 
kollektivt längre eller vad är 
anledningen till dessa försäm-
ringar just här? 

Trångt i bussarna
Vid flera tillfällen har skole-
lever svårt att få plats på 
bussarna från Älvängen till 
Skepplanda på eftermidda-
garna. Vid ett tillfälle då jag 
själv var med på bussen fick 
en 25-tal elever i Älvängen 
ej plats på bussen norrut och 
busschauffören uppmanade 
därför alla som ej skulle vidare 
till Getås (Hålanda) att gå av 
bussen så dessa elever kunde 

få åka med. Alla kom dock 
ej med trots denna åtgärd.
När högstadieeleverna går 
långa dagar verkar det vara 
mer regel än undantag att 
bussen är så fullpackad att de 
får stå mycket trångt.

Facit med neddragningen 
av antal busslinjer från 
Skepplanda verkar förutom 
längre restider och nya buss-
byten också vara att det är 
mycket trångt och ibland till 
och med svårt att få plats på 
eftermiddagarna.

Ge oss tillbaka vår tidigare 
busslinjer så det blir möjligt 
och uthärdligt att åka kollek-
tivt igen!

Bussresenär från Skepplanda 

E45 Göteborg – Trollhättan
Vägverket Region Väst har upprättat förslag 
till arbetsplan för E45 Göteborg – Trollhättan, 
delen Älvängen – Alvhem, Ale kommun, 
Västra Götalands län. 

Delägare till berörd samfällighet har 
möjlighet att yttra sig över arbetsplanen. 
Delägarna har inte kontaktats personligen. 

För arbetsplanen E45 Älvängen – Alvhem 
berör detta den outredda samfälligheten 
Ale, Ramstorp s (den så kallade fägatan).

Arbetsplanen ställs ut för granskning under 
perioden 2009-09-29 – 2009-10-06 på 
Vägverkets regionkontor i Göteborg, 
Kruthusgatan 17.

Eventuella anmärkningar ska ha inkommit 
till Vägverket, Region Väst, 405 33 Göteborg 
senast 2009-10-06. Märk kuvertet med sam-
fällighetens beteckning. 

Frågor om arbetsplanerna besvaras av Erik 
Lööv, projektledare 031-63 50 56 eller Petra 
Fridstedt, projektkoordinator 031-63 59 11.

Vägverket arbetar för att din resa på 
Sveriges vägar ska vara så smidig, säker 
och miljöanpassad som möjligt. Vi har 
ansvar för frågor som rör vägar, trafik och 
trafikanter.

www.vv.se

Specialistutbildad undersköterska
inom demensvård och äldrepsykiatri
200 YH-poäng. 74 veckor deltid. Utbildning inom Yrkeshög-
skolan som utvecklar din förmåga att fungera som handledare och 
att driva utvecklings-, förändrings- och kvalitetsarbete. Det 
salutogena perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen. 
Studier en dag i veckan. 
Kontakt:Ann-Cathrin Gilbertsson 031-367 32 60.

  Undersköterska?

Högre

yrkesutbildningar 

i samverkan med 

näringslivet.

Satsa på specialistutbildning!

Mer info fi nns på www.kyakademien.se

STUBBRACE I USPASTORP
Parallellslalom med veterantraktorer

Lördag 3 okt
 första start kl 11.00

Kom och titta på tävlingen, traktorer, 
radiostyrd helikopter mm! Korv o 
kaffe m dopp serveras. Samåk gärna.

Onsdagen den 14 oktober 2009 kl. 1500

i Surte församlingshem. OBS! Platsen.

MÅNADS-
TRÄFF

Välkomna!

www.vgregion.se

Nya öppettider på 
Jourcentralen Kungälv
Från och med 1 oktober 2009

Öppen mottagning
Vardagar kl 17.00-22.00
Lördagar, söndagar samt helgdagar 
kl 10.00-16.00

För rådgvning
1177 Rådgivning om vård på webb och telefon
www.1177.se/vgregion, tfn 1177

Välkomna!
Jourcentralen Kungälv, Kungälvs Sjukhus, 
442 83 Kungälv


