
NÖDINGE. Hela fören-
ingen ska åka till Ita-
lien som ett led i sitt 
30-årsjubileum.

Förberedelserna har 
pågått länge, men i 
somras fick Jörgen 
Hansson ett chockbe-
sked av Ale kommun.

– Du får inte åka med!

Jörgen Hansson är 34 år och 
medlem i Ale FUB sedan mer 
än tio år. Han är blind och har 
aspergers syndrom. Som alla 
andra funktionshindrade tar 
biståndsenheten beslut om 
vilken hjälp vederbörande 
har rätt till. Jörgen Hansson 
har idag 20 timmars ledsag-
ning i månaden. Vid extra-
ordinära händelser kan man 
ansöka om ytterligare ledsag-
ning. För ett år sedan gjorde 
Jörgen det i samband med 
en utlandsresa. Det var en 
underbar vecka på Cypern, 
men ironiskt nog är det just 
denna som nu lägger krokben 
för honom.

– Ale kommun menar att 
Jörgen inte kan få göra yt-
terligare en nöjesresa, men 
FUB:s Italientripp är ingen 
semester utan en studieresa. 
Vidare var Jörgens Cypernre-
sa den första han har gjort på 
sju år. Det är omänskligt att 
inte låta honom få följa med 
sina kamrater, säger Jörgens 
mamma, Eva Stivner.

Det är självfallet en mycket 
bedrövad och ledsen Jörgen 
som lokaltidningen träffar.

– Vad ska jag säga? Det är 
förnedrande, kränkande och 
helt enkelt för j-kligt. Men 
jag vägrar ge upp för jag tror 
fortfarande inte att det är 
sant. Varför skulle inte jag få 
åka? Vad har jag gjort? frågar 
sig Jörgen.

Alekuriren lät frågorna gå 
vidare till biståndsenheten,  
där enhetschef Tina Wall-
stedt svarade.

– Det sker en individuell 
bedömning, där vi tittar på 
den aktuella situationen och 
hur stort behovet är. Det är 

svårt att säga exakt vad som 
motiverar ett beslut, men det 
är personliga omständighe-
ter. Vi har sekretess och ut-
talar oss inte i ett specifikt fall. 
Vi uppmanar alltid att de ska 
ansöka i tid, så de har möj-
lighet att få sin fråga prövad 
i Förvaltningsrätten, säger 
hon.

Första veckan i novem-
ber lyfter planet. Ale FUB:s 

alla medlemmar åker då på 
en oförglömlig studieresa till 
bland annat vänorten Berti-
noro i Italien, men Jörgen 
Hansson får stanna hemma.

Förvaltningsrätten gör 
kanske en mänskligare be-
dömning?
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Jägarskolan
Under okt./nov. startar Studiefrämjandet i 
S:a Bohuslän i samarbete med Sv. Jägarför-
bundet Jägarskolan på följande orter.
Ale, Nödinge. Kungälv, Kareby. 
Stenungsund, Spekeröd. 
Tjörn, Rönnäng. 
 
Ungdomar t.o.m. 25 år, gratis studiemateriel.

För anmälan och information: 0303-19696
sodra.bohuslan@studieframjandet.se

NÖDINGE. Det stundar 
30-årsjubileum för Ale 
FUB.

Medlemmarna rustar 
för en studieresa till 
Italien i november.

Resekostnaderna 
har skenat iväg, men i 
veckan kom efterläng-
tade pengar från Alli-
anspartierna – och den 
rödgröna majoriteten.

Uppståndelsen var stor i Ale 
FUB – föreningen för funk-
tionshindrade barn – när Al-
liansen utlovade att överläm-
na en generös check i veckan 
som gick. Budskapet nådde 
även majoritetspartierna 
som skyndade till och lovade 
även de att sända över 4000 
kronor. 

– Vi är bara väldigt tack-
samma och det känns fantas-
tiskt att alla försöker hjälpa 
oss. Flygbiljetterna har blivit 
dubbelt så dyra mot vad det 
var tänkt, säger en av eld-
själarna bakom insamlingen,  
Jörgen Larsson.

Totalt blir det 36 personer 
som åker och resan varar över 
fem nätter. Motsvarigheten 
till Ale FUB hälsade på i Ale 
2008 och nu väntar ett kärt 
återseende. Föreningen har 
förberett sig länge och väl. 
Det lagas italiensk mat och 
nya ord övas ständigt in.

Stort projekt
– Det är ett stort projekt och 
totalt talar vi om en kostnad 
runt 210 000 kronor. Del-
tagarna betalar en mindre 
avgift själva, resten försöker 
vi skrapa ihop genom olika 
insatser. Vi kommer bland 
annat att arrangera en loppis i 
Älvängens Folkets Hus, säger 

Ale FUB:s Eva Borgede.
Som ett led i förberedel-

serna väntar också ett studie-
besök på flygplatsen Land-
vetter utanför Göteborg.

– För en del är detta första 
flygresan och då är det vik-
tigt att vi är förberedda. Det 
är bra om alla känner igen sig 
och inte blir oroliga, säger 
Jörgen Larsson.

Resans huvudmål och 

största syfte är att hälsa på hos 
handikappskollektivet La Fa-
miglia i Bertinoro.

– Vi hoppas på så vis 
att våra ungdomar ska lära 
känna andra ungdomar och 
vuxna i samma livssituation 
fast i ett annat land, dessut-
om kan anhöriga och ledsa-
gare få en unik chans att möta 
och utbyta erfarenheter från 
andra föräldrar och handle-

dare i Italien, säger Eva Bor-
gede.

Lokalföreningen Ale FUB 
har idag 150 medlemmar och 
föreningen är partipolitiskt- 
och religiöst obunden. För-
eningen firade egentligen 30 
år 2009.

Ale FUB tar sats mot Italien

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Alla får åka – men inte Jörgen
– Beviljas ingen extra 
ledsagning av Ale kommun

Jörgen Hansson får ingen extra ledsagning så han kan åka Jörgen Hansson får ingen extra ledsagning så han kan åka 
med på Ale FUB:s resa till Bertinoro.med på Ale FUB:s resa till Bertinoro.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Alliansen överlämnade sympoliskt en check om 4000 kronor som ett riktat stöd till Ale FUB:s Italienresa. Samma belopp kom senare även från de rödgröna 
partierna.


