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Anitha Kristiansson
Kandidat till 

regionfullmäktige

Boel Holgersson
Kandidat till 
regionfullmäktige

VÄRNA VALFRIHETEN!

RÖSTA PÅ 
CENTERPARTIET 
I REGIONVALET!

Rätt att välja vårdcentral

Fritidskortet för unga ska gälla hela dygnet

Fler akutbilar med läkare som gör sjukbesök

Bra kollektivtrafi k i hela Ale med pendeltåg och buss
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Alependeln
- var 15:e minut

JIM ALEBERG

– din röst i regionen

GÖTEBORG. 2200 
namnunderskrifter i 
protest mot nedlägg-
ningen av folktandvår-
den i Skepplanda.

I fredags överläm-
nade Aledemokraterna 
listorna till de ansva-
riga.

– Underlaget räcker 
inte och investerings-
behovet är stort om 
Skepplanda ska ha en 
egen klinik. Det gick 
inte att motivera ett 
sådant beslut, säger 
Lena Hult, ordförande i 
Tandvårdsstyrelsen.

2008 startades en diskussion 
om framtidens folktandvård. 
Bättre öppettider och modern 
digital röntgenteknik ansågs 
vara bärande grundstenar. Det 
ledde till en total översyn för 
att bland annat fastställa beho-
vet av antalet kliniker. I Västra 
Götalandsregionen fick det 
som konsekvens att folktand-
vården stängde 14 kliniker. En 
av dem var Skepplandas.

– Om den skulle vara kvar 

behövde vi bland annat inves-
tera i en digital röntgen och 
det är en stor kostnad. Dess-
utom har det blivit svårt att 
rekrytera nya tandläkare till 
mindre kliniker. De vill gärna 
ha kollegor att prata med. 
Genom att slå samman folk-
tandvården i Skepplanda med 
Älvängen skapas en större 
klinik som också innebär att 
rekryteringen och personal-
behoven blir lättare att lösa. 
På sikt kan vi också utöka vår 
tillgänglighet, säger Lena Hult 
och tillägger att Tandvårdssty-
relsen var politiskt överens om 
förändringen.

Jan-Åke Simonsson (S), 
ordförande i Hälso- och sjuk-
vårdsnämnd 4, förstår pro-
testerna och har respekt för 
beslutet.

– Det är klart att alla vill ha 
tandvården så nära som möj-
ligt, men vi måste se till helhe-
ten. Skulle det finnas ett privat 
intresse att starta en mottag-
ning är vi villiga att diskutera 
förutsättningarna. Som vuxen 
betalar du ju din egen tandvård 
och väljer således vem som ska 
utföra den, för barnen betalar 

regionen ett fast belopp och 
den ersättningen skulle själv-
klart kunna gå till en privat 
aktör i Skepplanda, säger han.

I framtiden hoppas folk-
tandvården kunna arbeta med 
mobila enheter. Det skulle 
betyda att folktandvården par-
kerar på skolgården och tar 
hand om alla elever under en 
period.

– Idag har barnen i regel 
väldigt bra tänder och behöver 
bara träffa en tandläkare vart-
annat år. Det förebyggande 
arbetet sköts till stor del av 
skolan, berättar tandvårdschef 
Karin Melander.

Aledemokraterna hade inga 
större förhoppningar om att 
kunna ändra beslutet om folk-
tandvården i Skepplanda, men 
vill ändå visa ortens besvikelse.

– Vi får helt enkelt leta efter 
en privat tandläkare som kan 
tänka sig att öppna mottag-
ningen igen, summerade Sven 
Rydén morgonen.

2200 namnunderskrifter 
i protest hjälper inte
– Tandvårdskliniken i Skepplanda blir för dyr
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Aledemokraterna Sven Rydén och Ingela Nordhall överlämnade 2200 namnunderskrifter i 
protest över beslutet att avveckla folktandvården i Skepplanda. Lena Hult (S), tandvårdssty-
relsens ordförande, och Jan-Åke Simonsson (S), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, 
tog emot listorna.

Socialdemokraterna 
lovar att vi skall få be-
hålla sjukvård efter 

vårt behov och lovar att inte 
sälja ut våra sjukhus.

Det är två viktiga löften 
som Socialdemokraterna ger 
i regionvalet den 15 maj. För 
oss pensionärer är det största 
och främsta tryggheten, att 
få vård när vi behöver utan 
att behöva köpa oss förbi 
köerna.

Vi socialdemokratiska 
pensionärer ställer upp för 
vårt parti för att få behålla 
den majoritet som vi har i 
regionen idag och som lovar 
att ge oss en rättvis sjukvård, 
där vårt behov skall styra, 

utan att behöva ha vårdför-
säkringar.

Många av oss pensionärer 
är pigga och friska, men 
det smyger på oss, att vi ser 
sämre, hör sämre och många 
av oss har skador i höfter och 
knän efter hårt arbete. Det 
är då vi behöver tryggheten, 
att få tillgång till en plats 
på våra specialistsjukhus för 
en starroperation, för att få 
en hörselapparat utprovad 
och att få nya höfter och 
knän. Det är då vi behöver 
få denna vård utan större 
kostnad.

Vad får vi för våra skatter? 
Exempelvis en höftledsope-
ration som kostar cirka 100 

000 kronor och är skattefi-
nansierad.

Vad betalar vi? Patientav-
giften som är 300 kronor för 
specialistbesök och för vård, 
mediciner och god mat på 
sjukhus kostar det 80 kronor 
per dygn.

Detta är dagens goda 
sjukvård i Västra Götalands-
regionen och vi socialdemo-
krater vill behålla denna väl-
färd som är skattefinansierad 
och med hög kvalitet.

Rösta med oss socialde-
mokrater den 15 maj.

Ale Arbetarekommuns
pensionärsutskott

Thor Eliasson
Ing-Britt Andersson

Pensionärer – glöm inte rösta i regionvalet
– Det gäller vår trygghet!


