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Jag är trött på att det 
slås sönder glasru-
torna längs med mo-

torvägarna. De pengar-
na kunde användas till att 
gör något roligt, till exem-
pel att gör nån kul sak på 
våra skolgårdar eller bygga 

en park med massa ramper 
i. Man kan sätta upp ka-
meror runt områdena där 
rutorna sitter så kan man 
se vilka det är som slår 
sönder dem, så att de skyl-
diga får böta!

J/Nolskolan

Trött på glaskross!

Jag ringer min Vårdcen-
tral och vill ha kontakt 
med den läkare som jag 

hade kontakt med i decem-
ber. Han är vänlig, förtroen-
deingivande och tillmötes-
gående. Han hjälper mig i 
min tillbakagång i arbetet; vi 
har en fin plan som han och 
jag är överens om. Jag träf-
far honom, och jag känner 
mig trygg. 

Efter 6 veckor behöver 
jag ringa vårdcentralen igen. 
Jag vill ha tag i min läkare, 
jag vill prata med honom, 
för jag har berättat så mycket 
för honom, vi har diskuterat 
så mycket. Han och jag vet 
hur jag ska komma tillbaka 
till jobbet, han och jag vet 
hur jag känner mig. Jag 
ringer vårdcentralen igen, 
och söker min läkare. 

Han har slutat. 
Jag blir lite rädd. 
Jag har sett på TV och 

läst på nätet hur man 
behandlar utbrända, trötta, 
cancersjuka.

Jag vill inte bli illa 

behandlad; jag vill bli frisk 
och kunna fungera och jobba 
igen! 

Jag får en ny läkare; jät-
tegullig. Hon hjälper mig 
med min sjukskrivning och 
återgång till arbete. Vi gör 
en plan tillsammans med 
mer och mer övergång till 
arbete. Hon är klok och ger 
mig trygghet. Hon är min 
nya läkare på Vårdcentralen, 
och jag känner att hon vill 
mig väl.

I mars får jag en skrivelse 
från Försäkringskassan. 
De vill ha ett intyg från 
Vårdcentralen. Jag ringer 
till Vårdcentralen och vill 
boka en tid med min läkare, 
hon som nu är min trygg-
het i en lite krånglig värld. 
På Vårdcentralen säger de 
att min läkare slutat. Kan 
jag kanske ringa någon 
annanstans? Kan jag kanske 
själv förhandla med Försäk-
ringskassan? Kanske kan jag 
återkomma om en vecka? 
De har det lite jobbigt med 
datasystemet just nu…

Kompisen, och jobbar-
kompisarna, berättar hur bra 
det funkar på den privata 
vårdcentralen nära jobbet.  
Hur direkt de få hjälp, hur 
de direkt får frågor om hur 
de mår i hela kroppen, hur 
väl det privata tar hand om 
dem.

Som vänsterpartist blir jag 
ledsen, rädd och förbannad! 
För jag vill ha en vård utan 
vinstintressen, en vård som 
ser hela mig, varje gång jag 
är på Vårdcentralen. 

Jag vill ha en vård som 
värnar mig, men jag vill 
också ha en vård som tar 
hand om de människor som 
jobbar där. Jag vill ha med-
arbetar-inflytande, jag vill 
ha en personal som jobbar 
där för mig, för varandra och 
alla andra som är listade i 
min ort. 

Jag vill ha en Vårdcentral 
som vet vad de sysslar med, 
som är där för mig. Inte bara 
när jag är lite sjuk, utan när 
jag är sjuk på riktigt.

Jag vill ha en Vårdcen-

tral som jobbar för sitt eget 
bästa, för att personalen 
själva ska känna trygghet och 
kontinuitet i sitt arbete. För 
att de ska känna att de har 
läkare och vårdpersonal som 
jobbar där för att de vill det.

Jag vill hs en vårdcentral 
som jobbar för allas bästa, 
för att personalen trivs med 
vad de håller på med, för att 
de kan påverka sina insatser 
och för att de vill ta hand 
om oss! Vi som är patienter, 
vårdtagare, hjälpsökande.

Jag vill ha en vård utan 
vinstintressen och med 
en human och personlig 
omsorg om individen. 

Jag vill att vi ser över 
vården och omsorgen i kom-
munen och i landstinget, 
för att ge medborgarna den 
bästa vård som finns i denna 
världen!

Lösningen är inte priva-
tisering; lösningen är huma-
nisering! För både personal 
och patienter. 

Maria Bergérus

"Jag vill han en vård som värnar mig"

Det är inte utan att 
man får skrämsel-
hicka när man ser 

hur besluten i Ale kommun 
tas. För knapp ett år sedan 
var det invigning av gång- 
och cykelbana längs älven. 
En jättefin och vacker väg, 
lätt att både cykla och gå 
på. Nu har Jan A Press-
feldt med gelikar bestämt 
att vi ska dela vägen med 
hästar. Hur har de tänkt sig 

att det skall fungera? Hästar 
ger djupa spår efter sig och 
dessutom gödslar de vägen. 
Cykla blir väl helt omöjligt. 

Att promenera i skogarna 
runt om i kommunen kräver 
vid alla väderlekar stövlar då 
varenda stig är sönderriden. 
Vi förstår att det numera 
är Pressfeldt som styr kom-
munen, tre miljoner till 
ridvägar till förmån för hans 
”ideella” förening. Det 

luktar maktmissbruk, han 
sitter på två stolar och beslu-
tar som vanligt till förmån 
för egenintressen. Förresten, 
är det lämpligt med hästar 
efter banvallen, tågen och 
i synnerhet godstågen har 
en mycket hög ljudnivå 
när de passerar. Klarar alla 
hästar och ryttare det utan 
att bli skrämda och ställa 
till olyckor?   

Om ni nu måste ha ridvä-

gar för den lilla skara hästä-
gare som finns i kommunen, 
stjäl inte utrymme från oss 
som vill kunna gå och cykla 
på säkra vägar utan håll 
er till de områden som ni 
redan har ridit sönder. Det 
är väl inte bara hästägarnas 
livskvalitet som kommunen 
skall värna.

E o B 

Man får skrämselhicka – vill inte dela väg med hästar

Vid senaste ortsutveck-
lingsmötet i Starr-
kärr visade det sig 

att våra folkvalda politiker 
gömmer sig bakom tjänste-
män när det gäller planera-
de vindkraftparker på Ale-
fjäll med omgivningar. Det 
blev dessa tappra tjänstemän 
som, efter förmåga, fick ta 
emot och besvara högst re-
levanta frågor från berör-
da ortsbor. Vi får hoppas att 
politikerna tar chansen att 
kliva fram vid nästa ortsut-
vecklingsmöte.

Den mest relevanta infor-
mationen kom egentligen 

från åhörarna. Vindkraft-
industrins förslagna affärs-
modell avslöjades in på bara 
skinnet. Den går helt enkelt 
ut på att muta markägare. 
För en vindkraftpark på tre 
kraftverk med en effekt på 3 
MW vardera kan markäga-
ren årligen (i områden med 
medelmåttiga vindlägen) 
inhösta ca 1 miljon kronor 
i form av markarrende och 
provision på levererad el. 
Resten, det rör sig om tiotals 
miljoner kronor årligen, går 
ner i exploatörens (vind-
kraftsbolagets) ficka. Inte en 
enda krona går vare sig till 

kommun, närboende eller 
övriga markägare. 

Man har från kommunens 
sida lyckats med bedriften 
att lägga tre av fyra möjliga 
utbyggnadsområden för 
vindkraft inom ett område 
med en radie på tre km. 
Områdets centrum ligger 
en kilometer norr om Ryd. 
Totalt skall här uppföras 
tio-tolv 170 meter höga 
kraftverk vilket kommer att 
omvandla landskapsbilden 
på ett markant sätt och ge 
Alefjäll med omgivningar 
intrycket av ett industri-
landskap. Vindkraftparkerna 

kommer att begränsa det 
rörliga friluftslivet påtagligt. 
Svensk Vindenergi rekom-
menderar uppsättning av 
varningsskyltar 300 meter 
ifrån kraftverken på grund 
av risken för nedfallande is 
vintertid. Det innebär att en 
total yta på 4.6 kvadratkilo-
meter (460 hektar) beträdes 
på egen risk.

Inräknat skyddszonen 
kring de planerade vind-
kraftparkerna kommer en 
yta om totalt tio kvadratki-
lometer (1000 hektar) beläg-
gas med byggförbud för 
bostäder. Vilket i praktiken 

innebär en konfiskation av 
mark eftersom markägare 
inom zonen ej längre kan 
stycka av och sälja tomter. 
Detta måste i relation till de 
nollintäkter kommunen gör 
på vindkraftutbyggnaden 
te sig som en helt orimlig 
kostnad. Speciellt då detta 
område har den unika kom-
binationen av vackra kultur-
landskap, opåverkad natur 
och rimliga pendelavstånd 
till Göteborg. Hur många 
kronor ger inte en inflyttad 
storstadsfamilj till kommun-
kassan?

Det handlar om att väga 

av medborgarnas och kom-
munens långsiktiga intressen 
mot en kraftverksexploatörs 
privata vinstintressen. Det 
finns möjligheter att placera 
vindkraftverk längs med 
45:an. Man behöver inte 
ha ett skyddsavstånd som 
är 1000 meter i anslutning 
till älvdalens tätorter istället 
för de 500 meter som finns i 
glesbygd. Placeras verken på 
kommunens mark skulle det 
kunna bli fina intäkter till 
kommunkassan och på ett 
påtagligt sätt ge kommunen 
en miljöprofil.

Per Dyfvermark

Vindkraftsindustrin mutar sig in på kommuninvånarnas bekostnad

Enligt Rädda Barnen 
lever ca 220 000 barn 
i Sverige i fattiga fa-

miljer, detta trots att vårt 
land är rikare än någon-
sin – den rikaste tiondelen 
av barnfamiljerna skulle ha 
råd att försörja tre familjer 
på sina inkomster. I en un-
dersökning som organisatio-
nen Majblomman lät utföra 
2008 uppgav fyra av tio till-
frågade föräldrar att de inte 
haft råd med glasögon till 
sina barn trots att deras barn 
varit i behov av det.

Idag är det stor skillnad 
mellan landstingen när 

det gäller subvention av 
glasögon till barn. För barn 
i skolåldern är det bara 
några få landsting som har 
subventioner. Vänsterpartiet 
driver frågan om avgiftsfria 
glasögon för barn upp till 
16 år i Västra Götaland. Det 
är orimligt att föräldrarnas 
ekonomi ska avgöra om ett 
barn ska kunna se ordentligt 
eller inte. Barn med nedsatt 
syn ska ha en självklar rätt 
till glasögon, så att de kan 
hänga med i skolan, leka och 
ha en aktiv fritid som alla 
andra.

Fattigdomen bland barn 

ökar för att fattigdomen 
bland vuxna ökar. Klyftorna 
i samhället ökar till följd av 
en politik som till varje pris 
vill straffa arbetslösa och 
sjuka. Det är emellertid inte 
bara de arbetslösa och de 
sjuka som drabbas, utan även 
deras barn. Frågan vi alla 
måste ställa oss är: är detta 
rimligt?

Vi i Vänsterpartiet vill se 
en handlingsplan för mins-
kad barnfattigdom. En av 
många konkreta åtgärder är 
vårt vallöfte om gratis glasö-
gon för barn upp till 16 år. 
Men för att på allvar komma 

till rätta med fattigdom och 
ökade klassklyftor krävs 
också en politik för full sys-
selsättning, höjd a-kassa och 
stärkta socialförsäkringar. 
Fattigdomen i Sverige kan 
inte tigas ihjäl, det krävs en 
aktiv politik för att bygga ett 
jämlikt samhälle. Kom med 
och bygg ett rättvist Sverige 
och ett solidariskt Västra 
Götaland – rösta med Vän-
sterpartiet den 15 maj!

Ingmarie Torstensson (V)
Gruppledare i Ale

Ida Legnemark
Distriktsordförande (V) Älvsborg

Avgiftsfria glasögon för alla barn i regionenSkall vi verkligen satsa 
på så mycket på häst-
väg i vår sköna natur-

kommun. Enligt ”Fören-
ingen säkra hästvägar i Ale”, 
skall kommunen satsa tre 
miljoner kronor på ridvägar 
mellan Alvhem till Bohus.

Detta är rena vansin-
net som Jan A Pressfeldt 
(AD) vill driva igenom, 
mycket i egen regi. Detta 
måste stoppas, vem vill gå, 
cykla, springa i hästskit längs 
gång- och cykelvägar i hela 
kommunen? Gör en separat 
ridväg!

Jag var i Skatås i söndags 

och fick det bekräftat, där 
får man kryssa mellan häst-
skitarna, hopplöst att kunna 
gå i en sådan miljö. Sedan 
att kommunen skall tjäna på 
detta är en utopi, att vi skall 
få en massinvasion av häst-
intresserade tror jag inte ett 
dyft på. Kanske kommer folk 
hit och rider och sedan åker 
de hem till sitt, och vi får ta 
hand om hästskiten. Och vad 
säger alla allergiker som inte 
kan röra sig fritt i naturen?

Uppmaningen till kom-
munfullmäktige är att stoppa 
detta projekt!

Nödingebo

Gör en separat ridväg!

Kom in och ”snacka barn” 
i föräldrabussen! 

Är du förälder och har barn mellan 
0 och 17 år? Då är du välkommen till 

Föräldrabussen – en husbil som kommer att 
rulla omkring i hela Ale under fl era veckor. 

Föräldrabussen kommer att 
göra följande stopp Kl 18-20:

Bohus Centrum 19/4 
Nödinge 20/4 Ale Torg
Alafors 26/4  vid affären
Skepplanda 27/4 Albotorget
Älvängen 28/4 vid Smyrna
Surte 2/5 vid Konsum
Bohus  3/5  Bohus Centrum
Nödinge 4/5 Ale Torg
Nol 5/5 vid Tempo

LE KOMMUNA
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från A till Ö


