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Ale DHR föreslår Ale 
kommun att införa 
fria resor med kol-

lektivtrafiken för alla färd-
tjänstberättigade. 

Sedan Swebus började 
köra med nya bussar för 
Västtrafik i Ale kommun i 
juni 2009 så har tillgäng-
ligheten till att resa med 
kollektivtrafiken som person 
med nedsatt rörelse och 
orienteringsförmåga förbätt-

rats avsevärt. För att stimu-
lera de färdtjänstberättigade 
som har möjlighet att resa 
på detta sätt, att använda sig 
av kollektivtrafiken, anser vi 
i Ale DHR att Ale kommun 
borde införa fria resor med 
kollektivtrafiken för kom-
munens färdtjänstberät-
tigade. 

Men detta skall inte 
innebära att man som färd-
tjänstberättigad blir av med 
sitt tillstånd att resa med 
färdtjänst, i de fall man 
behöver, utan snarare finnas 
som ett komplement för 
de som kan nyttja denna 
möjlighet. Genom att Ale 
kommun inför fria resor för 
de färdtjänstberättigade med 
kollektivtrafiken, så ökar 
man tillgängligheten till det 
begränsade antalet fordon 
som kör för färdtjänsten 
för de som inte kan resa på 
något annat sätt, samtidigt 
som Ale kommuns kostnader 
för färdtjänsten kan minska. 

Ale DHR anser att likväl 
som Ale kommun väljer att 
satsa på kommunens pensio-
närer och ungdomar när det 
gäller fria kollektivresor så 
borde man även satsa på de 
funktionshindrade.

Styrelsen Ale DHR

Fria resor för färdtjänstberättigade

Om man är äldre, 
funktionshindrad, 
konvalescent, lång-

varigt sjuk eller på andra 
sätt har svårt att ta sig ut 
och därför inte själv kan ta 
sig till biblioteket, vill vi 
att man ska kunna få nyttja 
en Boken Kommer-verk-
samhet.

Förutom böcker (även 
med extra stor stil) ska tid-
skrifter, ljudböcker, musik, 
språkkurser etc tillhanda-
hållas.
Boken Kommer ska vara en 
kostnadsfri service förslags-
vis 1 gång i månaden under 
september-juni.

De önskade varorna kan 
beställas hos biblioteket av 

nyttjaren själv eller med 
hjälp av hemtjänstpersona-
len och levereras respektive 
återlämnas av hemtjänst-
personalen.

Har man ej hemtjänst kan 
varorna levereras respektive 
hämtas av bibliotekspersonal 
eller kanske av Ale Kontakt- 
och Stöd-verksamhet.

Allians för Ale föreslår 
Kommunfullmäktige besluta

att införa Boken 
Kommer-verksamhet enligt 
ovan.

Rose-Marie Fihn (fp)
Jan Skog (m)

Boel Holgersson (c)
Sune Rydén (kd)

Boken kommer!

MÖTE MED
ALE

DEMENSFÖRENING

Föreläsning med Docent Ingvar Karlsson
som berättar om senaste tidens forskningsrön 

avseende demenssjukdom

Måndag 2 november kl 19.00 
i Musiksalen, Ale gymnasium Nödinge

Välkomna

www.vgregion.se

Nu återgår vi till
tidbokad mottagning på  
Jourcentralen Kungälv

Tidbokad mottagning

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

För tidbokning och råd, ring 1177
www.1177.se/vgregion

Välkomna
Jourcentralen Kungälv, Kungälvs Sjukhus, 
442 83 Kungälv

NU HAR ALLA ALEBOR
möjlighet att vara med och bestämma vilka 
personer som ska stå på vår valsedel i kommunvalet
Folkpartiet liberalerna Ale erbjuder 
Dig att delta i en öppen nominering. TA CHANSEN!

1. Fundera på vem eller vilka Du vill föreslå! 
Självklart kan Du även föreslå Dig själv.

2. Lämna Dina förslag till oss senast tisdag 3 nov!

3. Vi kontaktar dem Du föreslår!

Adress Folkpartiet liberalerna Ale, Box 2020, 449 11 Nol
Telefon 0303-74 10 30 • 070-558 49 13  E-post rose-marie.liberal@telia.com             

www.folkpartiet.se/ale

Slöjdmässa
Lör 31 okt och sön 1 nov 

kl. 10-16 i Bjärkehallen, 
Sollebrunn (2 stora hallar)

Välkommen att handla 
hantverksjulklappar direkt 
av 80 slöjdare. Fri entré

Körkortsutbildningen 
som av Ale kommun 
utlovats i  omvård-

nadsprogrammet  har blivit 
struken ur programmet på 
grund av ekonomiska pro-
blem. Hur kan det komma 
sig att man först går ut och 
lovar och sedan bara ändrar 
sig? Hur skall vi kunna 
tänka oss att dessa ungdo-
mar någonsin skall kunna 
lita på vad vi äldre säger 
eller lovar? Det är stor för-
bannad skam av den styran-
de majoriteten att bära sig 
åt på detta sätt. Att skylla på 
ekonomiska problem är bara 
ett  sätt att försöka smyga 
sig undan. Vad Ale kommun 
behöver är ett politiskt styre 
som rakryggat står för vad 
de lovar sina invånare. Finns 
det någon skamkänsla i ma-

joritetstyret så ändra er 
och stå för vad ni har lovat. 
Detta är ett måste för få en 
trovärdighet för  oss poli-
tiker och för att få in ung-
domar i det politiska livet 
vilket är ett måste med tanke 
på framtiden. Denna typ av 
löftesbrott är grogrunden 
för politikerföraktet.

Sven Rydén
Aledemokraterna

Det stora sveket mot våra 
barns utlovade utbildning

I fredags klockan 14.11 gick larmet om en trafikolycka på 
E45 i Älvängen. Två personbilar hade kolliderat vid kors-
ningen i höjd med Beijer Bygg. Räddningstjänst, ambulans 
och polis åkte till platsen. En person fick föras till Kung-
älvs sjukhus.                                  Foto: Jonas Andersson

Trafikolycka på 
E45 i Älvängen Fridhem i Surte bygg-

des - om jag inte 
minns fel - för omsorg 

för de äldre. Första och 
andra våningen för stän-
dig omvårdnad, den tredje 
skulle vara för en genom-
gångsplats för de som inte 
längre av olika orsaker inte 
längre kunde bo kvar i tidi-
gare boende.

Nu är dessa lägenheter 
uthyrda till ungdomar. Även 
om det inte finns direkta 
anmärkningar nu så är det 
inte lämpligt att blanda dessa 
åldersgrupper i samma hus, 
som äldre och närstående ser 
man problemet och persona-
len är inte så glada heller åt 
denna kombination. Under 
året har det hänt att portko-
den måste bytas, då det hänt 
att inte önskvärt besök ställt 
till med obehag.

Ale kommun/Surtebo-
städer bör snarast återgå till 
den verksamhet som detta 
hus är ämnat för och som 
det gjordes så mycket reklam 
för vid byggandet. Var har 
dessa tidigare goda tankar 
om äldre tagit vägen?

Väl medveten om att alla 

hyror i detta hus är höga 
när det gäller standard, 
balkonger finns inte till alla 
lägenheter på våning tre så 
att de äldre kan få en nypa 
frisk luft om man inte orkar 
gå ut en dag. Dessutom 
är omgivningen inte så 
mycket att hurra för heller, 
sittplatser  i skyddat läge 
på markplan för boende på 
våningsplan tre att nå på lätt 
sätt saknas, rabatterna vid 
entrén är oftast misskötta, 
vintertid är trottoaren dåligt 
skottad och sandad, de äldre 
vågar inte ta sig ut. Skall 
man hämta med bil är färden 
mot bilen ett äventyr. En 
reserverad plats för färd-
tjänst och ambulans borde 
också finnas, nu parkerar 
både boende och personal på 
de få platser som är ämnade 
för besökare som gör en 
insats för vårdtagare i dessa 
spartider.

Här behövs en rejäl 
översyn, glöm inte att dessa 
boende har varit med och 
byggt upp vår kommun och 
de förtjänar ett tryggt och 
säkert slut på sitt liv.

Kanske kommande boende?

Fridhem trygghet för äldre?


