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Katten vet om jag inte 
har burit på kommu-
nens mest kända ben-

brott? Strategin att offentlig-
göra ”tennisolyckan” i höstens 
första nummer gjordes mest 
för att redaktionen skulle slippa 
ett antal frågor om vart chef-
redaktören tagit vägen. Inte 
var det tänkt som en allmän 
önskan om blommor, upp-
muntrande hälsningar och 
vädjan om att hålla alla dörrar 
öppna. Så blev det emeller-
tid och jag är nu efter tre må-
naders sjukskrivning skyldig en 
hel kommun ett stort tack. Att 
ett benbrott skulle innebära en 
så total utslagning kunde jag 
inte föreställa mig i den värsta 
av världar. Därför har all hjälp 
från både de som står mig nära 
och alla de som kommit i min 
väg betytt oerhört mycket. Jag 
vet inget bättre sätt att uttrycka 
mig än att säga just tack.

Tre månader kändes som 
en evighet, men det har gått 
snabbt. Även om de första 
veckorna med benet i högläge 
inte bjöd på så stor underhåll-
ning gick de att uthärda. 

Att gå från ett arbete som 
är ganska intensivt och inne-
hållsrikt till en vardag i soffan 
som bara handlar om att äta 
smärtstillande innebar en 
brutal förändring. Det var som 
om någon slagit mig i huvudet, 
kastat in mig i en mörk källare, 
slängt nyckeln på utsidan och 
gått därifrån. Att plötsligt leva 
ett liv utan att få tillhöra ett 
sammanhang, att inte få bidra 
och hjälpa till var inledningsvis 
tufft för mig. Jag tror däremot 
att erfarenheten därav blir 
nyttig för framtiden. Företaget 
jag har varit sjukskriven ifrån är 

inte detsamma som företaget 
jag nu återvänder till. Män-
niskor har växt och det vill jag 
gärna se att de fortsätter att 
göra.

Vilka är då erfarenheterna 
av detta olyckliga benbrott och 
långa sjukskrivning? Det första 
och viktigaste är att vården 
fungerar när du väl behöver 
den. Ambulansen och akut-
mottagningen i Kungälv var 
suveräna. De fick mig nästan 
att tro att benet skulle läka 
under natten… Det andra är att 
noggrannheten kring att fylla i 
Försäkringskassans formulär är 
av yttersta vikt. Jag ville verk-
ligen att allt skulle bli rätt och 
använde därför både digitala 
och vanliga skriftliga blanket-
ter. Jag skickade med e-post 
och med vanlig post. Alla 
uppgifter var korrekt ifyllda 
och inget ifrågasattes. Den 5 
augusti var allt inskickat, den 
20 oktober kom första utbetal-
ningen! ”Du hade tur, det gick 
snabbt!” Försäkringskassan för-
stod inte alls varför jag undrade 
hur det kunde ta sådan tid.

Jag blev väldigt väl omhän-
dertagen på Kungälvs sjukhus 
och efter några mindre sam-
manstötningar fungerade allt 
som det skulle. Ändå är det 
tre andra verksamheter som 
har imponerat mest på mig. 
Ambulanssjukvården, Nödinge 
vårdcentral och Älvängens 
Fysioterapi har mycket gemen-
samt. De har ett synsätt som 
är märkbart när du väl hamnar 
hos dem. Du är inte patient, 
du är kund. Jag tror inte att 
det i grunden handlar om att 
de driver sina verksam-
heter i privat regi, utan 
mer om att de har valt 

samma fokus och har samma 
inställning. Det är detta för-
hållningssätt som måste prägla 
all vårdverksamhet oavsett den 
bedrivs i offentlig eller privat 
regi. Jag tror det är möjligt. 
För övrigt undrar jag om inte 
sjukhusen skulle må bäst av att 
drivas i statlig regi. De eviga 
diskussionerna om pengar och 
resurser känns tröttsamma. Det 
ska dessutom inte skilja något 
om du bryter benet i norra eller 
södra Sverige.

Det ska bli intressant att 
följa ambulanssjukvården i 
Ale som hastigt – och som 
det känns nu – mindre lustigt, 
övergår i regionens regi 1 
december. Nolambulansen 
som det privata företaget har 
kallat sig orkar inte längre. 
Uppdragen ökar, men inte de 
ekonomiska ramarna. Att regi-
onen nu väljer att själva ta över 
innebär med stor sannolikhet 
att prislappen blir ännu större. 
Nolambulansen har varit regio-
nens billigaste, mycket tack 
vare engagerade entreprenörer. 
Nu måste pengarna fram och 
de finns inte i överflöd i vården 
så frågan är vem som får betala? 
Barnpsykiatrin? Hjärt- och 
kärlsjuka?

Tack alla snälla alebor!
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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

LEDARE2

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. 

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

ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2-p
PÄLS 180:-/m

HÖSTTYGERNA ÄR HÄR!!
VINTERKLÄDER FÖR BARN

HISSGARDINER 139-219:- (100-160 cm)
HEMINREDNING FÖR DITT HEM

TYGLADAN

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

SURTE SISU
Årsmöte 

Vuosikokous
Lördag 12 nov kl 14

TERVETULOA!
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Torsdag 3 november kl 18-20 
diskuterar vi Nols och Ales framtid 

på Folkets hus i Nol. 

Lars-Ove Hellman, AB Alebyggen och 

Paula Örn, kommunalråd berättar om 

planer och lyssnar på idéer.

Vi bjuder på fika med en kvällskorv.

Välkomna!
Nol-Alafors S-förening

Nols framtid

VÄLKOMMEN TILL PHUKET 
ORCHID THAIMASSAGEOORRCCHHIIDD TTHHAAIIMMAAASSSSSAAGGEE

Känner du dig stressad, trött eller stel?
Här finns vad du behöver! Vi har 

behandlingar för kroppen som ger ditt 
yttre och inre ny energi och nytt behag.ytytytytytytyyyytyttyyyyy trtrtrtrtrtrrttrrrtrtrrtrtreeeeeeeeeeeeeeeee e e e ee e ococococococococcccccocococococococococcccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhh h h hhh h  hhh hhhh ininininininininninnininnnnnnnnninnrererereerereererrrrrererererererererereererererereee nnnnnnnnnnnnnn n n n nnnnnn nn n nnnyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy y yy yy yyyy enenenenenenenenenenenenneeeneeennenenenenenenee ererereerereerereerereererererererererererrerergiggigigiggigggigigiggigiggigigigiggggggg ooooooooo o o o o ooooooochchchchchchchhchhhchhchcchchchchhchc nnnnnnnnnn n nnnnnnnytytytyytyyytytyttytytytyytytytytytytytyytttttttttttt t ttt t tt bebebebebebeeebeeebebbebbebebbbebebbebbebbeb hahahahahahahhahahhhahahaahhhhahh g.g.g.g.g.g.gg.gg.gg.ggg

Behandlingar: Thaimassage, 
oljemassage, fotmassage eller 

thaiyogamassage = 1 timme 300kr
Våra öppettider

Mån-tis: Endast tidsbokning 
Onsd-lör: 10.00-20.00

Vi finns i Älvängen Centrum 
på Göteborgsvägen 86. 

Boka tid på telefon: 0766- 28 64 25 
www.phuket-orchidthaimassage.se
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Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 
0703-562277 • www.butikbelladonna.blogspot.com
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Utgår ur sortimentet.

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Asterix, Snöboll, Gul mandel, 
Amandine, Sarpomira (KRAV), 5 och 20 kg 

förp. Sv äpplen. Morötter, lök. Solrosfrö 25 kg 
275:-, fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- 

lingon- blåbärs- hallon- drottning- och 
tranbärssylt (60% bärhalt). 

Säljes från lastbil 5/11: 

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen vid vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa tur 3/12.
 0708-26 61 34


