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Ta del av alla intressanta workshops, föreläsningar 
och kurser som AylaMaria arrangerar, både i egen regi 
och tillsammans med några av Sveriges & Tysklands 
mest välrenommerade inom sina speciella områden 
- det fi nns en kurs för just dig! 

Besök mig på Livstilsmässan i Backamo 
13-14 aug, och ta del av allt nytt
From 1 aug kommer jag och mina kollegor att fi nnas 
på Emanuel Bagares gata 2, Lilla Edet

Vi erbjuder:
Kurser & Workshops 

Behandlingar 

Djurkommunikation 
på plats & distans

Storseanser 
med utsökta Medium

www.aylamaria.se AylaMaria 0703-431425 • info@aylamaria.se

Livsstilsmässa 13-14 aug

Prova-på behandlingar

Läs mer på www.andhämtning.nu

Backamo Lägerplats, Ljungskile
Lörd 13 aug, kl 10-22. Sönd 14 aug, kl 10-16.

Ekologiskt mässcafé  med mat
Försäljning och Föreläsningar
Prova på Yoga, Qigong m.m

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

- Ta en tur till oss i sommar
Öljettlängder 299:-/2p

Hissgardiner B100-160 cm 139:-
Mycket metervara & färdigsytt

Heminredning & kläder

TYGLADAN

Frukt&Grönsakshuset
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�	���������	������� Friidrottsträning 
hela sommaren

Onsdagar kl 17.30 
och håller på till kl 19.00 

i Jennylund, Bohus

Vid frågor ring Bohus IF 
Friidrott, tränaren 
Per Carlsson 
0765-09 90 01

Alla barn och ungdomar 
6 -14 år är välkomna!

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Färdiga barnkalaspåsar
efter dina önskemål

NYHET! Glassbar i butiken

LÖDÖSE. Den återstå-
ende utbyggnaden av 
1996 genom Nygårds 
samhälle blir av.

Trafikverket och Lilla 
Edets kommun har nu 
träffat en uppgörelse.

– I den bästa av värl-
dar sker byggstart i 
slutet av september 
eller i början av okto-
ber, säger Paul Mäkelä, 
samhällsbyggnadschef 
i Lilla Edets kommun.

Utbyggnaden av 1996, 
med tillhörande gång- och 
cykelbana, genom Nygårds 
samhälle är ett projekt som 
dragit ut på tiden. Det finns 
ett beslut om förskottering 
från Lilla Edets kommun, 
men trots det har inte spaden 
kommit i jorden.

– Projektet har fördröjts 
och vi har tvingats göra om 
detaljplanen. Arbetet skulle 
ha påbörjats senast i vintras, 
men Trafikverket ansåg att 
det blev för dyrt. Kalkylen 
höll inte och upphandlingen 
avbröts, förklarar Paul 
Mäkelä.

Dialogen mellan Tra-
fikverket och Lilla Edets 
kommun har fortsatt och 
direkt efter midsommar-
helgen fick Paul Mäkelä ett 
besked om att projektet änt-
ligen blir av.

– Vi är väldigt angelägna 
om att utbyggnaden kommer 
igång. Det är nödvändigt 
ur trafiksäkerhetssynpunkt 
och vi har fått väldigt starka 
påtryckningar från invå-

narna i Nygård. Jag har full 
förståelse för det, säger Paul 
Mäkelä.

– Nu blir projektet dyrare 
än vad vi hade räknat med, 
å andra sidan kommer Tra-
fikverket medfinansiera 
gång- och cykelvägen. Tra-
fikverket ska inom kort 

påbörja upphandling och 
förhoppningsvis blir det 
byggstart i månadsskiftet 
september-oktober, avslutar 
Paul Mäkelä.

Klart för utbyggnad 
av Nygårdsvägen
– Projektet tar sin början till hösten

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Paul Mäkelä, samhällsbyggnadschef i Lilla Edets kommun.

KUPAN 
ÖPPNAR IGEN 
MÅNDAG 1 
AUGUSTI

Semesterstängt
vecka 28, 29 och 30.

s

VÄLKOMNA!
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

– Det har gått bra. Så vitt 
jag vet är omfattande reno-
veringar på gång. Åtmins-
tone en av familjerna har 
valt ut nya tapeter. Det blev 
en omedelbar reaktion och 
familjerna är tacksamma 
för att vi belyste deras situa-
tion. Jag utgår från att boen-
demiljön för de aktuella 
familjerna snarast är kraftigt 
förbättrad. En miljöinspek-
tör har tillskrivit Alebyg-
gen angående svartmögel i 
lägenheterna och har lovat 
följa upp det.

Vilken uppmärksamhet 
fick artikeln hos andra 
hyresgäster?
– Det var många ryggdunkar 
och bara positiva omdömen. 
Alla verkar förstå vikten av 
att hjälpa de som kanske inte 
ens känner till sina rättighe-
ter. Det är bra att deras pro-
blem kommer fram i ljuset.

Vilka slutsatser drar du 

själv i efterhand?
– Att ingenting är så bra att 
det inte kan bli bättre. Vi 
trodde att det fanns ett rätt-
vist och fungerande system, 
men det fanns stora brister. 
Bland annat anser jag att 
barnperspektivet var helt 
förkastat. När unga oskyl-
diga tvingas bo bland svart-
mögel har vi sjunkit lågt och 
då måste man reagera.

Hur ska detta undvikas i 
framtiden?
– Det handlar om en för-
bättrad dialog mellan samt-
liga tre parter. Alebyggen, 
socialtjänsten och brukarna 
måste förstå varandra. 
Kanske kan även vi som 
hyresgästförening spela en 
roll här?

Familjerna har levt i ren 
misär i flera år. Vems är 
ansvaret till det? Alebyg-
gens eller socialtjänstens?
– Det är ett delat ansvar. 

Socialtjänsten borde ha 
besökt familjerna oftare och 
försäkrat sig om boendemil-
jön samt att åtgärder vidta-
gits. Badrummen är Alebyg-
gens ansvar och deras kon-
troll måste också bli bättre. 
För de som bor i lägenhe-
terna är den här ansvarsför-
delningen inte solklar och 
det måste man kanske också 
fundera kring. Det är ingen 
idé att ha ett system som 
ingen begriper.

...Jean Altun, Hyresgästföreningen Klöversti-
gens sekreterare, som slog larm om en oaccep-
tabel boendemiljö för flera invandrarfamiljer i 
Nödinge.

Hur gick det för invandrarfamiljerna?

Hallå där...

NÖDINGE. Från en 
misär till en annan.

Från krig och förföl-
jelse till Klöverstigen i 
Nödinge.

I lägenheter med 
mycket låg standard 
som inte renoveras 
trängs familjerna inte 
bara med varandra, 
utan också med svart-
mögel.

Tapeterna har suttit så länge 
att de nästan ramlar ner av sig 
själva. Plastmattorna skvall-
rar om 70-talet, badrummen 
är byggda då ventilation var 
av begränsad vikt, parketten 
i de fall det finns någon har 
glidit isär eller börjat svart-
na och sanitära utrymmen 
med 40 år gamla toaletter 
känns allt annat än välkom-
nande. Misstänkt svartmögel 
syns i både badrum, toaletter 
och kök. Välkommen till två 
flyktingfamiljer på Klöversti-
gen i Nödinge, vars boende-
miljö håller lägsta tänkbara 
standard. 

– Här har inte skett någon 
renovering. Vi har bott i 

samma lägenhet i 14 år, be-
rättar Hamad Samoud.

De bor fem personer i en 
fyra. Mamman är psykiskt 
sjuk och pappan står sedan 
ett antal år tillbaka utanför 
arbetsmarknaden efter att ha 
råkat ut för en arbetsolycka. 
För att lindra sin frus besvär 
med att gå i trappor har fa-
miljen begärt att få flytta till 
en marklägenhet.

Får inte söka
– Men vi får inte ens söka 
ny bostad. Attityden till oss 
har varit mycket fientlig och 
kanske är 
det därför 
som lägen-
heten aldrig 
har renove-
rats, funde-
rar han.

Han er-
känner att de 
inte har varit 
särskilt an-
gelägna om det heller efter-
som de helst har önskat flytta 
från Ale, men samtidigt har 
socialtjänsten och Alebyggen 
besiktigat lägenheten. De är 

väl medvetna om vilka bris-
ter som finns.

– För oss är det menings-
löst att ens försöka påverka. 
Vi har inget inflytande. Går 
vi till Alebyggen hänvisar de 
till socialtjänsten och när vi 
är där pekar de på Alebyg-
gen. Det är inte lätt för oss att 
förstå och då blir man mest 
arg, menar Hamad Samoud.

Samma problem
Samma problem vittnar en 
annan familj om. De flydde 
från Mellanöstern och har 
bott i Nödinge i sex år. Lä-

genheten, en 
fyrarumma-
re på Klöver-
stigen, har 
de bott i hela 
tiden. Stan-
darden är låg 
och famil-
jen uppfatta-
de vid inflytt-
ningen att 

den snart skulle renoveras. 
Nu har de väntat i sex år. Enda 
åtgärden är ett fönsterlås och 
en ny list vid ett av fönstre-
na. I köket har till och med 
kökskakel börjat ramla ner, 
köksluckor hänger löst i de 
fall de inte står bredvid. Bo-

endemiljön är så långt ifrån 
hemtrevlig man kan komma 
och allt från golv till tak är 
eftersatt. Här lever familjen 
med sju barn. Småpojkarnas 
rum har inte ens värme. Ele-
mentet har inte fungerat på 
många år. Ingen åtgärd har 
skett trots påpekanden till 
både socialtjänsten och Ale-
byggen.

– Det var inte bra. Jag ser 
att det finns en anmälan om 
elementet och det borde ha 
varit åtgärdat, svarar Kjell 
Gustavsson, förvaltare på 
Alebyggen.

Angående svartmögel 
som kan utgöra en hälsorisk 
menar Kjell Gustavsson att 
hyresgästernas egna städru-
tiner har en stor betydelse.

Många duschar
– Ofta är det stora familjer, 
där många använder duschen 
dagligen. Det blir fuktigt och 
ventilerar man inte ordentligt 
kommer mögel, säger han.

Standarden i badrummen 
som lokaltidningen fick se var 
låg och renoveringsbehovet 
stort. Toalett och badrum an-
svarar Alebyggen för. Dessa 
kostnader belastar inte lägen-
heternas renoveringsfonder.

Varför har dessa då inte 
renoverats?

– Vi har inte fått några 
sådana indikationer eller 
önskemål, varken från soci-
altjänsten eller de boende. 
Det finns kanske brister i 
vårt kommunikationssystem. 
Alebyggen är sällan med på 
hembesöken. Det sköter so-
cialtjänsten, så vi vet väldigt 
lite om hur det ser ut, säger 
Kjell Gustavsson.

En av familjerna berät-
tar att när de påpekat för sin 
handläggare på socialtjänsten 
har de hänvisats till Alebyg-
gen med sina klagomål. Väl 
där har Alebyggen pekat på 
socialtjänsten.

– Det kan stämma. Vår in-
formation om hur systemet 
fungerar är kanske inte till-
räckligt tydlig, säger Magnus 
Billborg, enhetschef för för-
sörjningsstöd i Ale.

Det får konsekvenser 
som att barn till exempel 
får växa upp med svartmö-
gel, vilket är en hälsofara.

– Jag säger inte emot dig! 
svarar Billborg.
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Från misär till en annan – misär!
– Flyktingfamiljer tvingas bo i eftersatta lägenheter

SVARTMÖGEL
Svartmögel uppkommer främst 
nära fuktiga områden i hus och 
lägenheter. Vanliga platser kan vara 
vid avlopp och nära dusch, toa eller 

om det finns vattenskador i huset 
eller lägenheten. Oavsett vilken 
sort det är så är ändå problemet att 
denna typ av mögel producerar stora 

Jean Altun, sekreterare i Hyresgästför-
eningen Klöverstigen har slagit larm om 
missförhållandena för ett antal flykting-
familjer i Nödinge.
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Svartmögel. Svartmögel.

Svartmögel.Svartmögel.

Misstänkt svartmögel 
syns i både badrum, 
toaletter och kök. 
Välkommen till två 
flyktingfamiljer på 

Klöverstigen.

Faksimil Alekuriren vecka 
24, 2011.

VITTNE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


