
Det finns fortfaran-
de möjlighet att 
rädda linbanetornet 

i Surte! Och det finns be-
tydligt fler anledningar att 
rädda det än att riva det! För 
en rivning talar egentligen 
ingenting! 
1. Linbanetornet står INTE 
i vägen för den nya drag-
ningen av E45! Sedan Surte 
stationshus och glasbrukets 
gamla huvudkontor, de två 
bastanta tegelbyggnader-
na mellan vägen och järn-
vägen, revs för ett år sedan, 
har en stor markyta frilagts 
intill järnvägen. Det är här 
den nya 45:an skall byggas, 
vilket vi redan kan se av de 
arbeten som är i full gång. I 
själva verket kommer 45:an 
att flyttas så långt väster-
ut att det blir rejält med 
mark mellan motorvägen 
och tornet. Behålls nuvaran-
de sträckning av lokalvägen 
behövs inga ingrepp öster 
om tornet heller. 
2. Linbanetornet är i dag det 
enda som är kvar av Surte 
Glasbruk och som är i kom-
munal ägo. De imponerande 
silosarna i betong är i privat 
ägo, och om ägaren en dag 
bestämmer sig för arr riva 
dem blir det betydligt svåra-
re att stoppa detta. Det vita 
stenhuset som idag inrym-
mer Surte Glasbruksmuse-
um är inte uppförd för glas-
bruket, utan var en kvarn, 

och kallas ännu ”Kvarnen” 
av gamla surtebor. Hyttor-
na, huvudkontoret, mar-
ketenteriet (=matsalen, där 
man så sent som 1976 ännu 
kunde få en grötfrukost!)  - 
allt är borta. Linbanetornet 
är byggt av och för glasbru-
ket och är i kommunal ägo, 
och det är därför en smal 
sak att bevara det: vår egen 
kommun kan bara bestämma 
sig för det!
3. Ale kommuns älvstrand 
med dess pärlband av gamla 
bruksorter ökar ständigt i 
kulturellt intresse och har 
stor utvecklingspotential. 
Vi har redan Repslagarba-
nan, Äskekärrs vikingagård, 
Ahlafors gamla välbevara-
de fabriksbyggnad och Glas-
bruksmuseet.  Ur såväl indu-
strihistorisk synpunkt som 
turistattraktion är linbane-
tornet omistligt. Som första 
blickfång när man kommer 
från Göteborg kan det bli en 
ikon för Ale. Att riva det går 
helt emot all ambition att ta 
vara på det värdefulla och 
unika vi har i kommunen 
och öka turismen hit.
4. Rivningskostnaden är kal-
kylerad till bortåt 200 000 
kronor – och det var för 
flera år sedan. Och sådana 
här kalkyler brukar dessut-
om, som vi vet, inte hålla. 
Varför inte lägga de pengar-
na i en fond för iståndsätt-
ning och framtida under-

håll? 
5. Vi är många alebor som 
sett de enorma sandbehål-
larna sakta vandra på lin-
banan från sandskutan vid 
kajen upp till silosarna. Som 
barn sträckte man ut hu-
vudet ur bilrutan när man 
körde under det mäktiga 
skådespelet. Så länge tornet 
står kvar kan det hjälpa oss 
berätta om detta för våra 
barn och barnbarn. På så 
vis kan vi förmedla en viktig 
del av kommunens historia. 
Och det är därför tornet inte 
bör rivas: det har något vä-
sentligt att berätta, och kan 
hjälpa kommande generatio-
ner att förstå sin egen his-
toria. 

Roger Lindgren
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Flera personer i styrel-
sen för Ale demens-
förening har tillsam-

mans med ordföranden i 
Örnsköldsviks demensför-
ening en insändare i Aleku-
riren om demensomsorgen 
och frågar: Varför reagerar 
inte någon? Som nybliven 
ordförande för Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämden 
i Ale med ansvar för bland 
annat omsorgen om  de-
menssjuka ska jag berätta 
hur jag tänker när det gäller 
demensomsorgen och äldre-
omsorgen i allmänhet..

Jag kan inte göra någon 
kommentar om situationen 
i Piteå som den beskrevs 
i Uppdrag Granskning 
eftersom jag inte sett hela 
programmet utan enbart 
fragment. När det gäller 
demensvården på våra äld-
reboenden i Ale så har jag 
fått uppfattningen att den 
på det stora hela är rätt så 
bra även om det naturligtvis 
finns mycket som kan göras 
bättre. Ale kommun har fått 
stimulansmedel från Soci-
alstyrelsen för att förbättra 
demensvården och dessa 

medel har främst använts 
till att höja personalens 
kompetens med hjälp av en 
metodhandledare med goda 
kunskaper i demensvård.

Eftersom insändaren 
ursprungligen skrevs om 
förhållandena i Örnsköldsvik 
så har jag tittat på Socialsty-
relsens Äldreguiden där det 
finns omdömen om kvalite-
ten på äldreboenden i hela 
Sverige. Jag gjorde en kom-
munvis jämförelse och fann 
då att Ale kommun hade 
bättre eller betydligt bättre 
omdömen än Örnsköldsvik 
när det gäller personalens 
kompetens, de boendes 
möjlighet att fortlöpande 
träffa samma personal och 
hur väl utvecklat stödet till 
de närstående är. Det gäller 
visserligen inte specifikt 
demensomsorgen men jag 
tycker ändå att uppgifterna 
stöder min uppfattning att vi 
har en relativt bra standard 
i Ale på äldreomsorgen. Det 
gick inte att jämföra per-
sonaltätheten eftersom det 
inte fanns uppgifter om det i 
Äldreguiden varken från Ale 
eller Örnsköldsvik.

För min egen del så har 
jag stora ambitioner att 
utveckla äldreomsorgen i 
Ale så att den blir mycket 
bättre nu med den nya majo-
riteten som består av M-FP-
C-KD-AD. Ett område där 
Ale kommun fått riktigt 
dåliga omdömen i olika jäm-
förelser och utvärderingar 
är maten till de äldre. Bra 
mat tror jag är viktigt för de 
flesta och det gäller säkert 
även personer med demens-
sjukdom. Därför kommer vi 
att påbörja ett arbete med 
att förbättra maten som 
serveras i Ale kommuns 
verksamheter genom att dels 
inrätta en tjänst som dietist 
och dels undersöka möjlig-
heterna att laga maten när-
mare de boende och att göra 
matsituationen mer hemlik 
på äldreboendena. Ett 
annat område som behöver 
utvecklas är de sociala akti-
viteterna och där kommer 
vi att undersöka möjlighe-
terna att förbättra detta på 
olika sätt. Förslag från Ale 
Demensförening och andra 
föreningar och även enskilda 
personer är mycket väl-
komna och alla som vill kan 
kontakta mig och framföra 
sina synpunkter.

Boel Holgersson (C)
Ordförande Omsorgs-

och arbetsmarknadsnämnden
i Ale kommun

Svar på insändare Demensomsorgen i fokus:

Vi vill förbättra äldreomsorgen i Ale

SYDVÄSTRA GÖTALAND

Välkommen till våra cirklar i Ale!

Fler alternativ på studiecirklar och starttider finns.

Ring oss gärna eller läs om hela vårt utbud 

på vår hemsida!

Tel 0303 - 161 55   www.svg.abf.se
ABF SYDVÄSTRA GÖTALAND

Ale, Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn, Lerum, Partille, Mölndal, Öckerö

SMAKPROV PÅ VÅRENS STUDIECIRKLAR
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Bildbehandling

Dansa Charlston och Hazzel 
Gammaldans och Foxtrot  

Grunderna i Buggdans

Knyppling
Mima

Livet som Senior
En god hälsa

Miljö på vardagsvis
Kontroll över plånboken

Rättvis handel - Fair Trade

 LOTTA ERICSSON 
Leg. Djursjukvårdare

ERIKA RASK
Leg. veterinär  

ALE DJURKLINIK SMÅDJUR
– välutrustad klinik i Nödinge –

Fram till 31 mars har vi ett 
mycket förmånligt paketpris

Ring, 0303-33 59 70, för information och tidsbokning

KASTRERA din
han- och honkatt!

Välkomna!

Rädda linbanetornet!

Den 17 januari hade 
Trolledalens Hantverks-
Studio i Hålanda besök 
av en busslast pensionä-
rer från Landala Mötes-
plats. För de flesta var 
det första gången de var i 
Ale kommun och de fick 
en härlig resa ända upp 
till Ales vackra norra del.

På plats i Hålanda 
bjöds roliga aktiviteter 
som tovning och andra 
hemslöjdsaktiviteter. 
Alla besökare var väldigt 
produktiva och fantasi-
rika. Carina Wallström 
och Ingela Berndtsson 
bjöd på en heldag med 
god mat, trevligt sällskap 
och otroligt mycket 
skratt.

Hemslöjds-
aktiviteter i 
Hålanda

Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9


