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Socialdemokraterna, ABF 
och Folkets Hus och Parker 
har tagit för vana att en gång 

varje vår bjuda in kommu-
nens pensionärer till en sam-
mankomst i Bohus Service-
hus. Underhållaren Stefan 
Ljungqvist brukar utgöra 
dragplåstret, så även i år. 
Inledningsvis riktades emel-
lertid uppmärksamheten till 
en annan välbekant göte-
borgare, nämligen Göran 
Johansson. Den tidigare 
kommunstyrelseordföran-
den fick framföra sina tankar 
inför höstens val.

– Jag vill inte ha ett rättvist 
samhälle. Jag vill ha ett rätt-
vist och solidariskt samhälle, 
sade Göran Johansson i sitt 
inledningsanförande.

Just solidaritet var ett ord 
som Göran Johansson åter-

kom till vid 
u p p r e p a d e 
tillfällen. Ett 
begrepp som 

han tycker får alldeles för 
liten plats årets valrörelse.

– Det vi upplever nu är ett 
allt annat än ett solidariskt 
samhälle. Starka och friska 
får mer och de som verkligen 
behöver får mindre. Många 
av dagens ungdomar vet inte 
vad solidraritet står för, sade 
Göran som passade på att ge 
Moderaterna en rejäl känga.

– Det är Nya Moderaterna 
som driver den här politiken. 
Vi står inför ett ödesdigert 
val. Det handlar inte om 
ett val mellan Mona Sahlin 
och Fredrik Reinfeldt utan 
istället om ett ideologiskt 
val. Det här valet går inte att 
ångra. Det kommer att ta 20 
år minst att komma tillbaka 
till det samhälle vi har haft, 
sade Göran och fortsatte:

– Vi lever i ett samhälle 
där vi börjar tappa våra vär-
deringar. Empati är nog det 
ordet som saknas mest. Vi 
går mot ett helt nytt samhälle 
där Moderaterna förändrar 
en massa ord. Jag vill inte 
vara kund i sjukvården, jag 

Torsdagen den 6 maj 
höll PRO Ale Norra 
kvartalsmöte i Med-

borgarhuset. Det inleddes av 
PRO-pojkarna som värmde 
upp med ett knippe med-
ryckande melodier.

Mötet öppnades av ord-
förande Sven Grolander, 
som hälsade alla välkom-
na och presenterade dag-
ordningen och informe-
rade om dagens program.
Vår kassör, Eva Carlsson, 
lämnade en positiv ekono-
misk rapport. Föreningen 
har till dags dato 620 med-
lemmar. Under punkten In-
formation berättade Gösta 
Björk om nya planerade cirk-
lar till hösten. Dels en cirkel 
där man berättar och tecknar 
ner episoder ur sitt liv. Vin-
kännedom för nybörjare star-
tar upp i september om intres-
se finns, liksom en nybörjar-
cirkel i ukulelespel.

Hans Hellman informerade 
om KPR-samarbetet mellan 
våra pensionärsföreningar, 
som fungerar utmärkt. Det 
planerade äldreboendet i Nö-
dinge är försenat av olika an-
ledningar och därför planeras 
tidigare byggstart för äldre-
boendet i Älvängen. Som en 
del i detta planeras tillbygg-
nad av Vikadamm. Då befa-
rar vi att detta skulle bli den 
slutliga lösningen av ”nya äld-
reboendet” i Älvängen med 
dåliga kommunikationer och 
långt från centrum med ser-
vice och affärer. Hans ställ-
de frågan till mötet: ”Vill vi 
bo på Vikadamm när vi inte 
längre orkar bo hemma?” Ett 
enhälligt möte svarade nej på 
den frågan.

Brita Karlsson informe-
rade om en del av våra kom-
mande resor: Först ”Ale 
runt” norra delen den 19 maj, 
”Hemliga resan” till okänt 
mål den 9 juni och till Lust-
spelet ”Guldtunnan” på Alf-
hems Kungsgård den 20 juni 

(där vi har några lediga platser 
kvar.) Till hösten kommer en 
resa till Göteborgsoperan för 
att njuta av musikalen ”Sunset 
Boulevard”.

Stig Andersson berätta-
de om första försöket att åka 
till Göteborg med Västtra-
fik och vårt nya förnämliga 
frikort inom Ale. Efter på-
tankning av våra kort gjorde 
min fru Maj-Britt och jag 
en tur-och-returresa till Gö-
teborg. Efter hemkomsten 
gick jag in på Västtrafik och 
”Min sida” för att få veta 
vad det kostat. Tyvärr regist-
reras varken påtankningen 
eller reskostnaden förrän ti-
digast 48 timmar efteråt. Vid 
kontroll dag 4 hade ”syste-
met” tagit dubbelt så mycket 
betalt, alltså 33 kronor is-
tället för 16.50 enkel resa. 
För återbetalning kan du 
göra en ny resa till Göte-
borg och Tidpunkten, ringa 
upp Kundtjänst och i bästa 
fall komma fram efter 30 mi-
nuter eller med datorns hjälp 
logga in på ”Min sida” och 
med god datorvana lämna 
”din synpunkt” med händel-
sedatum, klockslag samt från 
och till och givetvis hela ditt 
kortnummer. Sedan får du 
förhoppningsvis dig värde-
checkar tillsänt på överens-
kommet belopp. Men ge inte 
upp! Denna resmöjlighet är 
vi tacksamma för och bara 
Västtrafik får rätta till syste-
met så blir det nog jättebra. 
Apropå Västtrafik så tving-
as fortfarande Alaforsbor-

na som vill besöka Älväng-
ens vårdcentral att åka över 
Starrkärr till busstorget i 
Älvängen och sedan anting-
en gå till vårdcentralen eller 
vänta tills det kommer en 
passande buss och vice versa. 
Efter mötet serverades kaffe 
med smörgås och kaka vid de 
vitsippsdekorerade borden.

Eva Albrektsson från Ale 
bibliotek berättade om de 
möjligheter som finns för dig 
som inte själv kan komma till 
biblioteket att få låneböck-
er levererade till din bostad, 
kallat ”Boken kommer”. 
Det kostar inget. Det finns 
böcker i alla ämnen: Tal-
böcker, Böcker med stor 
stil, Böcker med extra lätt-
läst text, tidskrifter, filmer 
och musik på cd. Talböck-
erna kallas ”daisy-talböck-
er och kräver en speciell spe-
lare, som kan lånas tillfälligt 
på biblioteket eller via din 
synskadeförening. 

PRO-pojkarna fortsat-
te därefter underhållning-
en med många gamla välbe-
kanta melodier som vi kunde 
nynna med i. PRO-pojkarna 
är som gammal fin konjak, 
dom blir bara bättre och 
bättre. Den trevliga kvällen 
avslutades med lotteridrag-
ningen, som gynnade en del 
av oss med en eller flera vin-
ster. Ett sjuttiotal medlem-
mar hade mött upp till vårt 
möte. Sven tackade för visat 
intresse och önskade alla en 
varm och skön sommar.

Stig Andersson

”Vi står inför ett ideologiskt val””Vi står inför ett ideologiskt val”
– Göran Johansson mötte Ales pensionärer

I BOHUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.seGöran Johansson talade om 

rättvisa och solidaritet.

Pensionärsdagen i Bohus Servicehus lockade 150 besökare.Stefan Ljungkvist underhöll 
publiken.

PRO-pojkarna i underhållningstagen vid PRO Ale Norras 
senaste kvartalsmöte i Medborgarhuset
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Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
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MÄSSA MUSIKAL VÅRFEST!

Söndag 23 maj
11.00 i Starrkärrs kyrka

Flickkören framför 
I BEGYNNELSEN

Liten SjungaGunga-dans
Präst: Björn Nilsson

Organist: Sabina Nilsson

Efteråt vid församlingshemmet 
Korv - bröd - kaffe

Hästskjuts
Fiskdamm

Spelmansmusik 
Ansiktsmålning

Poängpromenad
Rutschbana med mera 

Många ballonger!

VÄLKOMNA ALLA!
Barn, mammor, pappor, mormor, morfar, 

farmor, farfar, moster, morbror, faster, 
farbror, kusin...

Nols kyrka 
VÅRFEST OCH 

FAMILJEGUDSTJÄNST 
söndag 23 maj
Dropp in från kl. 15.00

Poängpromenad och grillning med tyskt på 
menyn, då vi passar på att tacka vår tyska 

volontär Frauke, för detta året.
16.00 Allsång med Magnoliakören

Lekar
Fika

17.00 avslutar vi med 
FAMILJEGUDSTJÄNST i trädgården

Barnkören gNola sjunger
Dockteater

VÄLKOMNA!
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KYRKOFULLMÄKTIGEKYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 
onsdagen den 26 maj onsdagen den 26 maj 

kl. 18.00 kl. 18.00 
i Starrkärrs församlingshem.

Dagordning enligt 
utsänd kallelse.

Kurt Nielsen, ordförande
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda
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BOHUS. – Höstens val är det mest ideologiska vi 
har haft i Sverige på väldigt länge.

Det sade Göran Johansson (S) när han gästade 
onsdagens Pensionärsdag i Bohus Servicehus.

Arrangemanget lockade 150 personer.

vill gå dit och få bra service. 
Överallt är vi kunder. Ta bara 
Arbetsförmedlingen som ett 
exempel. Hos Arbetsförmed-
lingen är man numera kund, 
jag trodde att man var arbets-
lös. När hörde du ordet 
anställningstrygghet senast? 
Nej, nu är det anställnings-
bar som gäller.

Göran Johansson fick 

applåder av åhörarna och 
blommor av partivännen och 
tillika riksdagsledamoten 
Christina Oskarsson, som 
dagen till ära var på besök i 
hemkommunen.

Eftermiddagen fort-
satte med fika och där till 
musikunderhållning med 
Stefan Ljunqvist och Len-
nart Palm på scenen.

– Jag är väldigt glad över 
att det kom så mycket folk 
och vem kan bättre lyfta fram 
begreppen rättvisa och soli-
daritet än Göran Johansson. 
Ett utmärkt tal, ansåg kom-
munalrådet Jarl Karlsson 
(S).

Kvartalsmöte hos PRO Ale Norra


