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Sverige halkar efter. Ar-
betslösheten stiger mer 
och snabbare i Sveri-

ge än i EU:s genomsnitt. I 
Ale kommun är arbetslös-
heten nu 1 155 personer, en 
fördubbling det senaste året. 
Tuffast är det för de unga i 
Ale. Det är tydligt att den 
borgerliga regeringen inte 
klarar av att bekämpa krisen! 
Det ökar klyftorna mellan 
människor och urholkar 
Sveriges ekonomi.

Regeringen ställer pensi-
onärer mot löntagare genom 
en fortsatt orättvis straffbe-
skattning. Vi socialdemokra-
ter prioriterar en rättvisare 

skatt och föreslår därför att 
klyftan mellan löntagare och 
pensionärer i beskattning 
halveras. Det ska löna sig att 
ha arbetat ett helt liv. Pen-
sion är uppskjuten lön.

Den svenska ungdoms-
arbetslösheten är nu bland 
de högsta i Europa och i Ale 
kommun har den tredubb-
lats det senaste året, nu strax 
under 300. Unga arbetslösa 
ska inte behöva vänta i 90 
dagar innan de får stöd att ta 
sig vidare. I Ale har vi där-
för startat upp Ale-lotsen 
och denna verksamhet ska 
vi utveckla. Mycket pengar 
finns i 2010 års budget för 

kommunala sysselsättnings- 
och utbildningsåtgärder.

Gemensamma resurser 
ska användas för att skapa 
jobb och nya möjligheter, 
inte till skattesänkningar 
för de rika. Arbetslösheten 
måste mötas med investe-
ringar i framtidens jobb och 
i utbildning. Minskande 
klyftor mellan människor 
och för-stärkt kvalitet i väl-
färden stärker folkflertalet.

Vi sätter jobben främst!

Jarl Karlsson (S) 
Kommunstyrelseordförande

Christina Oskarsson (S)
Riksdagsledamot

Arbetslösheten stiger i Ale och Sverige

När det nya boendet 
som skall byggas i 
Nödinge presen-

terades vid ett öppet möte 
i våras var det ett glädjande 
budskap för Ale Demensför-
ening. Demensvården skulle 
förbättras och det nya boen-
det skulle ersätta Trollevik.

Som läget är just nu 
kommer det nya boendet 
inte att bli klart förrän 
någon gång under 2011. 
Dessvärre avvecklas verk-
samheten vid Trollevik 
redan nu vilket ger oss starka 

skäl till oro och bekymmer.
Neddragningen vid Trol-

levik och även på andra 
platser i kommunen har  
motiverats med ekonomiska 
skäl  samt att Trollevik inte 
är tillräckligt modernt.  Vi 
tror inte att kommunen har 
sparat något på detta utan 
snarare att det lett till oro 
och bristande kontinuitet 
för demenssjuka samt svå-
righeter för deras anhöriga.  
Andra anläggningar har 
anpassats och verksamheter 
flyttas från en plats till en 

annan i kommunen.  
Ännu värre är att Alebor 

placeras på ett korttidsbo-
ende i en grannkommun i 
väntan på att en plats blir 
ledig i hemkommunen efter-
som Ale kommun har ont 
om platser. Detta orsakar 
långa och besvärliga resor 
för de anhöriga just i ett 
skede då kontakterna mellan 
närstående och anhöriga är 
synnerligen viktiga. 

Enligt vad Ale Demens-
förenings styrelse har erfarit 
har det även inträffat mycket 

allvarliga saker vid detta 
korttidsboende. En man 
från Ale blev placerad i ett 
tvåbäddsrum tillsammans 
med en minst sagt olämplig 
person. Alebon utsattes för 
våld och måste föras till 
sjukhus med ambulans. Väl 
tillbaka på boendet efter 
sjukhusvistelsen råkade 
mannen ut för olyckor på 
grund av otillräcklig tillsyn 
med ytterligare skador som 
följd. I detta läge blev Ale 
kommun tvungen att vidta 
extraordinära åtgärder för 

att bereda plats för mannen 
på Vikadamm.  Fortfarande 
finns Alebor placerade på  
korttidsboendet i grann-
kommunen. 

Flera  Alebor har fått 
sämre demensvård än vad 
de rimligen borde kunna 
förvänta sig. En redan svår 
situation för deras anhöriga 
förvärras ytterligare och 
risken för nya incidenter för-
blir överhängande. Därför 
kräver vi att anläggningen 
vid Trollevik åter tas i bruk 
intill dess att det nya boen-

det i Nödinge står klart för 
användning.

Vi ser fram emot att få 
nämndens svar på våra syn-
punkter och vårt krav.

Ale Demensförenings styrelse
Bengt Larsson

Ordförande
Alan Howlette
Viceordförande
Liselotte Lind

Sekreterare
Bodil Westlund

Ledamot

Öppet brev till Ale kommuns vård- och omsorgsnämnd

Tråkigt att ni (västtra-
fik) redan verkar ha 
bestämt er för att inte 

lyssna på oss resenärer då du 
skriver ”att i stort sett har för-
änringarna slagit väl ut och 
endast mindre justeringar 
kommer göras av tidtabellen”.

I dina svar hittar jag inget 
som på ett vettigt sätt föklarar 
varför vi som åker kollektivt 
från norra Ale skall drabbas 
av de försämringar ni drivit 
igenom. 

Och det skrämmande är att 
ni inte verkar inse vad försäm-
ringarna innebär för oss kol-
lektivåkande då ni pratar om 
”en förstärkning och en ökad 
tydlighet”.

Så här ser det ut för oss 
som åker kollektivt:

- Att ta sig mellan samhäl-
lena t.ex från Skepplanda till 
Bohus innebär nya bussbyten  
och ofta dubbel restid mot 
tidigare linje - då ni plockat 
bort linje 403. Trots allt  
arbetar många inom Ale både 
inom privata företag men 
också med kommunen som  
stor arbetsgivare. 

- Att åka direkt till Göte-
borg innebär längre restid 
då direktbussen (434:an) är 
bortplockad.

-  Ökad trängsel på bus-
sarna, inte minst för våra 
skolelever, på eftermid-
dagarna då  antal linjer har 
minskats från 3 till 1 (linjerna 
434 och 403 borttagna) och  
därmed antal turer. Ibland 
kommer t.om inte alla resenä-

rer med bussen. 
Jag kan bara beklaga att ni 

inte vill ta till er dessa syn-
punkter och ge oss tillbaka 
direktbuss 434 samt buss 403 
mellan samhällena i Ale. 
Vad kan Ale kommunen göra 
för att påverka/styra västtrafik 
i denna fråga? Det är väl ni 
som upphandlat detta paket? 
står ni också bakom denna 
försämring för norra Ale?
Du uppmanar oss (Gunnel på 
västtrafik) att höra av oss till 
Västtrafiks kundservice och 
jag uppmanar också alla som 
har synpunkter att höra av sig 
till västtrafik – Om mänga hör 
av sig kanske det ger resultat 
så småningom?

Bussresenär från Skepplanda

Slutreplik till Gunnel H om 
försämrad kollektivtrafik

Vaccination
mot ”nya infl uensan”

Till dig som har barn som kontrolleras 
på BUM Kungälv-Ale.
Om ditt barn tillhör någon riskgrupp och är i ål-
dern 6 mån – 18 år är ni välkomna för vaccination 
på mottagningen.

På hemsidan 1177:  http://vard.vgregion.se/ får du 
information om när vi startar vaccineringen och 
vilka tider som gäller.

Riskgrupper:
 • Kronisk hjärtsjukdom 
 • Kronisk lungsjukdom, t ex astma  
  med kontinuerligt behov av läkemedel
 • Diabetes
 • Barn med CP, multifunktionshandikapp
 • Immunsjukdomar
 • Fetma med BMI > 40

Mats Cederlund, BUM Kungälv-Ale

www.vard.vgregion.se

Höstmöte 
Välkomna till höstmöte med förnominering 
inför valet till kommunfullmäktige 2010

Måndagen den 19 oktober kl. 19.00
i Uspastorp Konferens och äventyrscenter 
Lisbeth Tilly, förvaltningschef Vård- och omsorg i Ale kommun, informerar 
och svarar på frågor om kommunens äldreomsorg, funktionshinderverk-
samhet och socialtjänst. Förnominering till kommunfullmäktigevalet 2010. 
Kretsen bjuder på något att äta. 

Välkommen! Styrelsen

Vilka tycker du ska fi nnas 
med på Centerpartiets 
valsedel i Ale 2010? 
Du själv? Någon duglig person som du känner? 

Alla kan lämna förslag på lämpliga personer fram till den 25 oktober 2009.
De föreslagna personerna kommer att kontaktas och tillfrågas om de står till 
förfogande i den medlemsomröstning som genomförs under hösten 2009.
Skicka ditt förslag med namn, adress, telefonnummer och ev 
e-postadress till Centerpartiet Ale, c/o Boel Holgersson, Södergården 61, 
449 41 Nol eller boel.holgersson@centerpartiet.se


