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SÄKRA RIDVÄGAR I ALE
inviger delsträcka 1 Bohus – Nödinge
22 maj på Jennylund

Säkra ridvägar
Invigning kl 1400 - 1500

• Uppträdande
• Bandklippning kl 1430

• Var med och rid premiärturen!

AJRK Familjedag
1030 - 1400
• Ponnyridning
• Prova-på ridning
• Poängpromenad
• Hästskokastning
• Clearround
• Café

Yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg

* Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg 
 om äldre 200 Yh-poäng deltid
 - Med inriktning funktionsbevarande omsorg och rehabilitering

* Pedagogiskvägledare vid funktionshinder 200 Yh-poäng deltid

Sök nu!

F.D KY-AKADEMIEN

Mer information samt sista ansöknings-
datum för respektive utbildning fi nner du 
på vår hemsida www.yhgbg.se

Jag har nu läst om den 
privata sjukvården i flera 
veckor och konstaterat 

att folk i allmänhet är väl-
digt nöjda och det är ju bra. 
Själv har jag fått se en bak-
sida som jag ärligt talat inte 

själv var riktigt medveten 
om. Varför har det privata 
alternativet oftast bättre ser-
vice med telefontider, lättare 
att få en läkartid med mera? 
Självklart finns det ju ingen 
som bedriver eget företag 
som inte går med vinst, och 
hur kan det privata vara lön-
samt när inte det offentli-
ga är det?

Min egen erfarenhet 
av sjukvården är fram tills 
nu bara positiv, men när jag 
häromdagen skulle bestäl-
la medicin till min pojk som 
har svår epelepsi och i akut 
behov av medicin visade det 
sig att det inte var enkelt.
Han har gjort en utred-
ning på NÄL och står nu på 
daglig medicinering. När 
det inte går att komma fram 
till någon ansvarig läkare 
eller sköterska ringer jag till 
Bohuspraktiken där han nu 
är listad. En läkare ringer 
upp mig och jag framför 

mitt ärende, talar om vilken 
medicin han får och vilken 
dos varpå hon svarar: Nej, 
tyvärr det blir för stora kost-
nader för oss. Jaha vad gör 
jag nu då, medicinen är slut 
och jag kommer inte fram 
till NÄL. Jag kan tyvärr inte 
hjälpa dig fick jag till svar.
Nu förstår jag bättre varför 
den offentliga sjukvården 
inte går med vinst, dom har 
aldrig nekat en patient med-
icin på grund av kostnader, 
inte heller remisser för rönt-
gen som jag hört att Bo-
huspraktiken gör. Men nå-
gonstans måste det ju sparas 
och självklart vara lönsamt, 
annars skulle det privata inte 
finnas.

Jag kan bara konstatera 
att jag själv hellre väntar lite 
extra i telefonkö och om det 
inte är akut även en senare 
läkartid. Det som känns vik-
tigast är ju att jag får min 
medicin och eventuella re-

misser till röntgen utan att 
den behandlande läkaren ser 
på kostnaden. Är vi i behov 
av läkarvård ska självklart 
inte det privata vinstintres-
set få styra vilken medicin vi 
får utskrivet.
Nu är det här inte en röst-
fiskande insändare efter-
som valet redan skett när 
detta nummer kommer ut, 
men jag tycker att alla borde 
tänka efter lite extra om vi 
är beredda att ge upp vår 
trygga sjukvård, eller bara se 
till det bekväma alternativet. 
Jag för min del vill inte gå 
till läkaren och vara orolig 
för om jag verkligen får den 
medicin eller vård som är 
bäst för mig.
Vårdgaranti i all ära, men 
den ska vi kunna kräva utan 
vinstintressen. Vi har råd 
med bra sjukvård i Sverige. 

Ann-Jeanette Ferm (V)

Det kan mycket väl 
vara så att du har 
helt rätt att Ale har 

de sämsta skolorna i hela 
landet. Men att skriva en 
anonym insändare och uttala 
sig om att lärare i Ale skulle 
vara de sämsta i landet är 
inget annat än förtal av en 
hel yrkeskår. Det finns inget 
som visar att lärare är sämre 
i denna kommun.

Ditt uttalande visar endast 
ditt eget bristande omdöme 
när du gör sådana generella 

påstående.
Bristande omdöme är 

något som skolan minst av 
allt behöver från föräldrar 
eller andra tyckare.

Om du sedan anser att 
du måste flytta från Ale för 
att få en bättre skola, så är 
jag övertygad att lärarkå-
ren både i den kommu-
nala skolan, och friskolan 
kommer att jubla. 

Ingemar Ohlin, Alafors

Vinstintressen i våra sjukdomar?

Svar till förtvivlad förälder vecka 19

SALONG TRASTEN
Storegårdsvägen 3F, Nol

Frisörstol 
uthyres
Hel/deltid

Kontakta Linda 
på 0303-74 11 38
eller 0762-38 60 40

 

Skönhetsoperationer
Tel: 0771-919 919

ÅK MED SWEDBANK 
TILL SKOGSELMIA
Swedbank anordnar även i år en bussresa till Elmias Skogsmässa och vi 

åker den 26/5. Bussen startar i Älvängen 07.00 (samlingsplats p-plats 

mellan 45-an och Statoil). Den stannar sedan vid Eriksdal i Kungälv ca 

07.20 för att sedan fortsätta till Jönköping

Anmälan görs till

Thomas Lund,

Swedbank Kungälv

Tel: 0303-621 23

Fax: 0303-174 03

thomas.lund@swedbank.se

I priset 300:- ingår entrébiljett, bussresa och fika 

på bussen. Sista anmälningsdag är 24/5. Vi ser 

fram emot en spännande dag i skogens tecken och 

hoppas ni vill åka med.

Hjärtligt välkommen!  SWEDBANK i Kungälv och Ale

Anmälan görs till

Jan Svensson,

Swedbank Ale

Tel: 0303-33 48 99

Fax: 0303-74 81 27

jan.svensson@swedbank.se Ge ettGe ett
bidrag till bidrag till 
Europas Europas 

fattigaste fattigaste 
barn!barn!

BankgiroBankgiro
5344-49235344-4923

Märk Märk 
"Moldavien""Moldavien"


