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Valet är ditt

i Nol

Jourcentralen på 
Centrumpraktiken

Utökade öppettider på 
helgerna under sommaren!

Lör-, sön- och helgdag under juni, juli 
och augusti 10 - 18 (midsommarafton 10-16).

Måndag - fredag 17 - 22.

Boka tid via www.centrumpraktiken.se, 
via telefon 0303-575 00, eller kom på drop-in.

 
Vi tar emot alla patienter med akuta åkommor.

Frikort gäller. Barn t o m 19 år gratis. Vuxen listad på 
samverkande vårdcentral 100 kr. Vuxen listad på annan 

vårdcentral 300 kr.
 

Jourcentralen Centrumpraktiken
Triogatan 5 (belägen mellan Maxi och Mimers Hus), 

442 34 Kungälv

Samverkande vårdcentraler: Vårdcentralen Kusten, Centrumpraktiken,
Allemanshälsan i Nol, Bohuspraktiken och Nödinge vårdcentral.

Järnvägen mellan Göteborg 
och Trollhättan avstängd

Tåg leds om på andra banor eller ersätts med buss

Norge/Vänerbanan kommer att vara avstängd mellan Trollhättan och Göteborg  
28 juni-1 augusti på grund av arbeten i projekt BanaVäg i Väst, utbyggnaden av  
dubbelspår och fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan.

Avstängningen innebär att en stor mängd godstrafik kommer att ledas om via Bohus- 
banan, Västra stambanan och Älvsborgsbanan. Trafiken som leds om kommer att gå även 
på tider då banorna normalt inte trafikeras, både dagtid och nattetid. Vi ber om  
överseende med eventuella olägenheter. 

Persontågen mellan Vänersborg/Trollhättan och Göteborg kommer under avstängningen 
att ersättas av bussar. För mer information, kontakta SJ, www.sj.se, eller Västtrafik, 
www.vasttrafik.se. 

Arbetsfordon och vissa godstransporter kommer att trafikera det avstängda spåret 
mellan Trollhättan och Göteborg under sommaren. Tänk på din säkerhet vid järnvägen. 
Passera endast på angivna övergångar.

Frågor om omledningstrafiken
Kontakta Trafikverkets kundtjänst på telefon 0771-24 24 24.

Frågor om projekt BanaVäg i Väst
Kontakta projektet på telefon 020-40 35 00 eller besök projektets webbplats  
www.banavag.se.

Trafikverket är en ny myndighet som ansvarar för de statliga vägarna och järnvägarna. Myndigheten 

ansvarar också för den långsiktiga planeringen av det samlade transportsystemet. 

www.trafikverket.se

NÖDINGE. Joseph 
Ronald Perez, 19, skiljs 
från sin mamma i Surte 
och utvisas från Sve-
rige.

I hemlandet Filippi-
nerna, väntar en vardag 
han ogärna vill tala om.

– Där finns bara fat-
tigdom, en sjuk morfar 
utan pengar och en 
psykiskt sjuk moster, 
berättar han med tår-
fyllda ögon.

2007 flyttade Joseph Ronald 
Perez mamma till sin svenske 
man i Surte. Ett drygt år 
senare lyckades hon få över 
sin son.

– Det var fantastiskt att 
återförenas. Jag lämnades 
kvar med min sjuke morfar 
som är 77 år gammal och 
oförmögen att göra någon-
ting. Det var tufft innan jag 
fick resa hit. I Sverige har jag 
fått gå i skola, leva i trygghet 
och har fått många kompi-
sar. Nu ska vi skiljas igen och 
mamma är jätteledsen. Det 
är nästan det värsta, berät-
tar Joseph som försöker hålla 

modet uppe.
När han kom till Sverige 

lyssnade de till Migrations-
verkets instruktioner som 
dessvärre visade sig vara fel-
aktiga. När 
Joseph fyllde 
18 blev 
han också 
myndig. För 
att få stanna 
i Sverige 
krävs då ett 
permanent 
uppehål l s -
t i l l s t å n d , 
något han nu 
inte beviljas. 
Migrationsverket hävdar nu 
att de borde ha ansökt tidi-
gare. 

Har ett stort stöd
Kamraterna, såväl elever som 
personal i Ale gymnasium, 
har engagerat sig och protes-
terat på olika sätt.

– Jag har ett stort stöd 
och alla har försökt. Tyvärr 
har jag inte fått chansen 
att berätta om min situa-
tion för Migrationsverket. 
De har vägrat att träffa mig, 
de svarar bara på brev och 
har du precis lärt dig ett 

språk kan det vara svårt att 
uttrycka sig så alla förstår, 
säger Joseph Ronald Perez 
på svenskengelska.

Vistelsen i Sverige och 
Ale stannade 
vid ett år och 
åtta månader. 
På lördag 
åker Joseph 
Ronald Perez 
hem.

– Till 
vad? Jag har 
bara en sjuk 
morfar och 
en psykiskt 
sjuk moster. 

Arbetslösheten är stor och 
fattigdomen utbredd. Min 
morfar har min mamma för-
sörjt genom att skicka honom 
pengar från Sverige. Den här 
månaden hade vi inte råd, 
men hyresvärden har varit 
snäll och låtit morfar bo kvar. 
Nu hoppas jag att även jag 
får skydd där, säger Joseph 
Ronald Perez.

Det första han kommer 
att göra efter hemkomsten 
till Filippinerna är att besöka 
den svenska ambassaden. 

– Jag kommer att göra en 
ny ansökan om att få stanna 

Utvisad!
Kampen för att rädda Ronald, 19, resultatlös

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Joseph Ronald Perez får inte stanna i Sverige och Ale kommun. Han skiljs från sin mamma 
och skickas hem till Filippinerna. Kampen ”Rädda Ronald” som elever i Ale gymnasium tog 
initiativ till blev resultatlös, men Joseph kommer aldrig att glömma vad vännerna försökte 
göra.

i Sverige. Det är dock en 
process som tar upp till sex 
månader och det är inte 
säkert att jag får ett positivt 
besked. 

Smärtsamt
Det är inte bara avskedet från 
sin mamma som är smärt-
samt. Alla vänner som har 
tagit hand om honom och 
engagerat sig i kampen att 
låta honom få stanna är också 

plågsamt att ta farväl av.
– Jag kommer att försöka 

hålla kontakten med alla här 
genom internet. Problemet 
är bara att det inte är lika 
självklart i Filippinerna att 
vara uppkopplad. Jag får nog 
nöja mig med att gå till ett 
internetcafé någon gång i 
veckan. Det är ganska dyrt så 
jag får tänka mig för, berättar 
Joseph Ronald Perez.

Vad kommer du att 

sakna från Sverige och Ale?
– Livet. Här finns det möj-

lighet att skapa en framtid. 
Det gör det inte i fattigdom 
och missär. Jag tycker det är 
synd att alla ungdomar inte 
förstår hur bra de har det. 
Sverige är världens bästa 
land att växa upp i…

Här finns det möjlighet 
att skapa en framtid. 

Det gör det inte i 
fattigdom och missär. 
Jag tycker det är synd 
att alla ungdomar inte 

förstår hur bra 
de har det.
Joseph Ronald Perez


