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För några år sedan fick 
vi en lag i Sverige som 
säger att man som bil-

förare skall släppa över män-
niskor som står vid ett över-
gångsställe. För att detta skall 
fungera, i Nödinge, vore det 
bra om det fanns lite flera 
övergångsställen på platser 

där mycket människor måste 
ta sig över trafikerad väg.

Jag tänker på Lidl. Det har 
om mitt minne inte sviker mig 
helt, i alla fall legat i Nödinge 
i minst fem år, ändå finns det 
inget övergångsställe dit. Men 
för mig, (som exempel) som 
kommer från parkeringen 

bakom centrumbyggnaden, så 
finns inget övergångställe där. 
Utan om jag skall gå säker 
över vägen,  får jag gå bort till 
Fruktaffären och traska över 
den vägen. Markera istället 
upp ett övergångsställe vid 
den nybreddade trottoaren 
och mot parkeringen, där 
mycket folk går över en hårt 
trafikerad väg till Lidl.

Sedan tänker jag på alla 
som går över vägen vid Ale 
Gymnasiums parkering och 
som skall ta sig till busshåll-
platsen som nu blivit flyttad. 
Jag sitter på min balkong dag-
ligen, och ser den rent ut sagt 
livsfarliga övergången som 
saknas där.  Inte nog med att 
bilarna kör som galningar när 
föräldrar skall lämna barnen 
på dagis/skola. Det värsta är 
ändå dom bilarna som kör 
över trottoaren  (mitt emot 
Gött Mos) för att ta sig in till 
gymnasieparkeringen.  Sedan 
den nya rondellen kom till, 
så finns ingen skylt som visar 
vägen in till gymnasiet, utan 
som sagt, bilar som inte rik-
tigt vet att man tar sig via den 
rondellen till parkeringen, 
fortsätter rakt fram, och sen 
kör över trottoaren. Detta 
händer dagligen.

Måste det verkligen till 
olyckor innan vi kan få bland 
annat dessa två övergångstäl-
len, samt en skylt som visar 
vart man kör i rondellen för 
att ta sig till gymnasieparke-
ringen?

Oroad fotgängare

Övergångsställen i Nödinge!
S-politikerna Jarl Karls-

son och Christi-
an Oskarsson fortsät-

ter i förra veckans Alekuri-
ren den oppositionskampanj  
mot Alliansregeringens för-
ändringar i sjukförsäkringen 
där man skrämmer upp folk 
med att det är en stupstock 
och att det handlar om att 
straffa sjuka människor.

Det är en självklarhet att 
cancersjuka människor eller 
andra allvarligt sjuka inte ska 
behöva söka nytt jobb och 
därför är det bra att social-
försäkringsutskottet gripit in 
och förtydligat regelverket.

Det är lätt att förstå att 
människor blir oroliga när 
ett system ändras och det 
blir nya förutsättningar. 
Varje liten omorganisation 
på en arbetsplats skapar ju 
för många människor en oro 
och en fråga hur ska det bli 
i framtiden. Är det då oklart 
med ersättningen så blir det 
ju ännu mer oroligt och man 
vill veta hur det ska bli.

Syftet
Passivt utanförskap eller 
möjligheten att utifrån sina 
egna förutsättningar, vara 
med på arbetsmarknaden? 
Det är den grundläggande 
frågan som bör ställas när 
sjukförsäkringarna disku-
teras. 

Regeringen har varit 
tydlig man vill att alla som 
kan och vill ska ha  möjlig-
heten att jobba och gå till 

en arbetsgemenskap. Därför 
har man under mandatperio-
den genomfört tre reformer. 
Den första reformen handlar 
om individuell prövning av 
arbetsförmågan i ett tidigt 
skede istället för som tidi-
gare en obligatorisk pröv-
ning av förtidspension. Den 
andra reformen handlar om 
att ge de 400000 människor 
som idag är förtidspensione-
rade möjligheten och rätten 
att arbeta, studera eller 
engagera sig ideellt utan att 
förlora sin rätt till sjukersätt-
ning. Den tredje reformen 
handlar om att stödja de 
långtidssjukskrivna med att 
få aktiva och individuellt 
anpassade rehabiliteringsin-
satser för att på sikt kunna 
återgå till arbete.

Reformerna handlar inte 
som oppositionen försöker 
skrämmas med att om att 
tvinga sjuka ut i arbetslivet. 
Det handlar inte heller om 
att  ekonomiskt straffa de 
som inte har möjlighet att 
arbeta. Syftet med refor-
merna är att ta vara på den 
kraft och vilja till arbete som 
finns även hos de som under 
flera år varit sjukskrivna och 
förtidspensionerade. Per-
soner som aldrig någonsin 
fått frågan om de har möj-
lighet att delta i arbetslivet 
kommer nu att få frågan och 
individuellt stöd.

För att klara detta omfat-
tande arbete så har reger-
ingen tillfört 17 miljarder 

kronor under tre år.
Socialdemokraterna med 

Mona Sahlin i spetsen firar 
triumfer i populism när man 
nu angriper förändringarna. 
Men bara för en dryg månad 
sedan på deras partikongress 
så beslutade man att skapa 
långsiktiga spelregler i sjuk-
försäkringen för att stärka 
arbetslinjen och införa ett 
fungerande system för reha-
bilitering för att komma 
vidare i arbete. 

Berättigad kritik
Det är ju detta regeringen 
nu har gjort, men visst måste 
man ta åt sig av kritiken att 
man inte lyckats förmedla 
syftet och möjligheterna 
med det nya reformerna. 
Man har inte klarat av den 
debatt som uppstått och 
Försäkringskassans tolkning 
har ju inte heller bidragit till 
att öka förståelsen och kun-
skapen bland de som berörs. 
Men när väl systemet har 
satt sig och börjat fungera 
kommer nog många även av 
de 62 Alebor att se nya möj-
ligheter och utmaningar.

Sune Rydén
Kristdemokraterna

Svårt sjuka ska inte behöva känna oro

önskar alla alebor

God Jul och
Gott Nytt År!
God Jul och

Gott Nytt År!

Julgrans
plundring

Söndagen den 10 januari 2010, kl 15-17
Folkets Hus, Nol

Tiden går fort och direkt efter helgerna är det dags för vår 
traditionella  Julgransplundring. Det brukar vara en uppskattad 

tillställning. Ta med barn och barnbarn.

Musik och dans kring granen!

Servering, lotterier.

Godispåsar till alla Barn, Det kostar inget!

Anmälan till expeditionen: tel 0303-74 21 13 

eller e-post: ale.arbetarekommun@swipnet.se

Musik: Vincent och Carina

VÄST
önskar sina medlemmar 

God Jul ochGod Jul och 
Gott Nytt ÅrGott Nytt År 

Kommunal har 

NOMINERINGSMÖTE
13 januari klockan 18:30

Nols Folketshus vån 2.

Ur dagordningen:
Nomineringar till uppdrag för sektion 47. 

Sektion 47, verksamhetsplan

Aktuellt från Kommunal.

Det är du och dina kamrater som 
väljer de fackliga företrädarna. 
Så tag chansen och kom med 

förslag på namn.

Välkomna


