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Ursäkterna är säkert 
många och förkla-
ringarna likaså, men 

de är överflödiga när verk-
ligheten är känd. Hyresgäst-
föreningen Klöverstigens 
sekreterare, Jean Altun, 
visade mig en sida av livet 
jag aldrig tidigare sett. Det 
är med starka känslor och 
stort förakt mot hela syste-
met, samhället jag själv lever 
i – och ofta hyllar – som jag 
skriver veckans ledare.

Jean som själv bor på Klö-
verstigen hade själv aldrig 
sett något liknande. Via sina 
barn i Nödingeskolan hade 
han fått höra om missför-
hållanden i vissa hem. Han 
trodde det var överdrifter, 
men bestämde sig till sist 
för att försöka få bilda sig 
en egen uppfattning. Jean 
möttes av en boendemiljö 
han inte kunde föreställa 
sig i sin värsta fantasi. Han 
kontaktade omgående både 
Socialtjänsten och Alebyg-
gen. När responsen uteblev 
ringde han lokaltidningen. 
Jag sa att jag ville se det med 
egna ögon för att slippa 
jobba med en artikel som 
bygger på andrahandsupp-
gifter. Jag fick möta två 
familjer som bott i Ale i 14 
respektive sex år. Lägenhe-
terna har aldrig renoverats 
och standarden var inte ens 
modern på 70-talet. Här bor 
fem respektive sju barn med 
sina föräldrar. De bor med 
svartmögel som husdjur, 
element som inte fungerar, 

badrum och toaletter som 
aldrig sanerats. Hyran de 
betalar är likvärdig med 
andra hyresgästers, en del av 
den avsätts i en renoverings-
fond. Där slutar likheterna. 
Hos de familjer som lokal-
tidningen besökte i förra 
veckan har det aldrig skett 
någon renovering, trots att 
fonderna i vissa fall var mer 
än fulla. Hur kommer det 
här sig?

En av förklaringarna, 
dock ej en ursäkt, är att 
familjerna inte är hyres-
gäster hos Alebyggen. De 
hyr istället i andra hand av 
socialtjänsten som på så vis 
garanterar det kommunala 
bostadsbolaget hyran. Till 
vem ska flyktingfamiljen då 
vända sig för att få ett rum 
renoverat? Den frågan hade 
inget enkelt svar. Klagomål 
och önskemål kan hemstäl-
las hos både socialtjänsten 
och Alebyggen, men det är 
socialtjänsten som avgör 
om det ska ske eller ej. Om 
det inte gäller badrum och 
toaletter, det ligger utanför 
renoveringsfonden och 
sköts av Alebyggen. Med 
andra ord är dialogen och 
informationsflödet viktigt 
när så många parter är 
inblandade. Men just detta 
är ett problem, då språ-
ket och annan kulturell 
bakgrund ofta sätter 
käppar i hjulet. 

Således 
vilar ansva-
ret tungt 

hos den som inspekterar 
hemmen. Lever familjerna 
i en acceptabel boendemiljö 
eller ej? Hembesök sker 
enligt socialtjänsten minst 
en gång om året, vilket också 
familjerna har berättat. För-
hållandena i lägenheterna 
har inte undgått någon, det 
har däremot åtgärderna. Det 
gör mig ytterst förvånad – 
och beklämd.

Ekonomi brukar vara ett 
enkelt argument att ta till, 
men inte ens det håller som 
ursäkt. Alebyggen menar 
att fonderna medger omfat-
tande renoveringar. Det 
är bara ett klartecken från 
socialtjänsten som saknas. 
Jag har i veckan fått tydliga 
indikationer på att detta nu 
är på gång, i åtminstone ett 
av fallen, men varför det har 
dröjt har ingen kunnat svara 
på. Min farhåga är att dessa 
två familjer inte heller är 

ensamma. 

Inga ursäkter

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Michel Berndtsson
Marknad
0700-92 20 31
michel@alekuriren.se

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Frilans
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

Frukt&Grönsakshuset
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10 SLÖJ DAR E 
Utställning & 

försäljning av hantverk 
i Stenkällar’n i Kungälv vid Fars Hatt

19 juni- 22 augusti
Vardagar 12-19, lördag-söndag 10-17

Vernissage Söndagen den 19/6 kl 12.00
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VI SÖKER SPELARE 

TILL BOHUS IF 
DIV 7

� 031-981411Ring

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Glasbruksmuseet

Vernissage
Söndag 19 juni kl 13.00

Bertil Lindqvists
magnifi ka naturbroderier

& Karin Grönlunds
underbara akvareller

Sommarutställning t o m 14 augusti
Öppet tis-fre 10-16, sön 10-16

Fri entré

 Varmt välkomna!

Kvarnvägen 6 i Surte

Pelargon 20kr
Mängder av 

sommarblommor 
Billiga inneväxter

Elias Blommor
Göteborgsv 107, Älvängen

(Mitt emot Statoil)
Innehav av F-skatt
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Salong

0303-74 91 91
Mån-fre 9-18, lör 9-14 
Postvägen 4 (F.d. Ljuva Hems lokal)
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Pensionärer 
& barn 200:-
Herr 220:-
Dam 240:-

Gelénaglar

400:-
Ögonfransar

650:-

KLIPPNING

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Färdiga barnkalaspåsar
efter dina önskemål

NYHET! Glassbar i butiken

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren


