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Min mor flytta-
de in på Klock-
arängens äldre-

boende 2003 på en avdel-
ning.  Hon stortrivs  där 
och varje gång man är där 
säger hon: ”De är så snälla 
här och jag har det så bra. 
Tänk att jag har fått det 
så”.

Som anhörig är det 
alltid gott att veta att när 
man lämnar Klockarängen  
är mor i trygga händer. 
Samma personal som 
fanns där vid inflyttningen 
2003 är idag fortfarande 
kvar och jag förstår att det 
är ett stort skäl till hennes 
trivsel.

Nu finns det tydligen 
tankar från ledningen/
chefen att börja rucka på 
denna stabila ordning och 
flytta runt personalen i 
huset till olika avdelningar. 
Anledningen är att per-
sonalen ska kunna hela 
huset! Varför då? undrar 
jag. På vilket sätt blir 
tillvaron bättre för min 
mor när personalen flyttar 
runt?

Från vem kommer detta 
önskemål? Vilka under-
sökningar har gjorts där de 
boende och deras anhöriga 

har fått komma till tals? 
Jag tror inte att detta är 
ett förslag som kommer 
från de boende eller deras 
anhöriga! 

Denna information har 
jag fått höra ryktesvägen 
och det känns inte bra 
om ledningen gör sådana 
förändringar utan att 
höra dem som berörs! En 
omorganisation ska göras 
om det finns ett stort miss-
nöje med något och att 
man då utreder hur man 
ska komma till en bättre 
lösning.

Finns detta missnöje 
på Klockarängen hos 
boende? Anhöriga?

Jag har under alla 
dessa år bara hört positiva 
omdömen från boende, 
anhöriga och personal 
men nu har jag börjat höra 
andra tongångar!

Om beslutet är fattat 
utan att vi som berörs har 
fått säga vårt tycker jag att 
det ska rivas upp! 

Har den diskussion som 
pågått en längre tid i våra 
medier om äldreomsorgen 
fullständigt förbigåtts av 
våra chefer och äldre-
omsorgspolitiker i Ale?

Undrande anhörig

Trygghet i Äldreomsorgen 
i Ale kommun? Läser i GP att en fast-

ighetsägare i Kattle-
berg skall sälja 20 villa-

tomter, med den goda tanken 
att eftersom jordbruksmarken 
ändå inte används kan man ju 
bygga bostäder på den. Innan 
var ju kommunens policy att 
befintlig bebyggelse förtä-
tas i första hand, dels för att 
som det sades på ett ortsut-
vecklingsmöte i Starrkärr för 
några år sedan slippa plott-
rig bebyggelse, samt att man 
inte skulle göra folk mera bil-

beroende, eftersom tätorten 
redan har en utbyggd kollek-
tivtrafik.

Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) säger i artikeln 
att dom tänker ge klartecken 
till mer samlad bebyggelse på 
”landsbygden”.

Just landsbygden säger 
Berglund är ju Ales största 
tillgång.

Oppositionsråd Paula Örn 
(S) säger att bygger man 
anhopningar av hus här och 
var får man en konstig struk-

tur.
Vore intressant att få 

höra dom styrandes planer 
för framtida byggnation av 
småhus först och främst.

Vidare kan man se som 
exempel att man kan kanske 
ha ”slingbussar som kör de 
boende i dom tänkta småhus-
områdena ner till pendeln 
som lösning på kollektivtrafik.

Jag känner därför en viss 
oro inför dessa planer, bygger 
man på obrukad jordbruks-
mark blir ju oftast kontentan, 

att ev bredvidliggande mark 
blir svårbrukad, exempel på 
detta kan ses i grannkom-
muner, diverse gnäll om lukt 
buller från maskiner etc etc.

Samtidigt har jag förståelse 
för att man vill sälja tomter 
det är ju bättre betalt än hela 
markområden, visserligen får 
man göra en detaljplan men 
den betalar sig snabbt.

Skulle gärna ha en liten 
debatt om detta ämne.

Dalån

Debatt om byggnation på landsbygden
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Materialkostnad 20 kronor

Aledemokraternas Jan 
A Pressfeldt skrev i 
förra veckans tidning 

att GP:s ledarsida öst beröm 
över honom. Han skrev vidare 
att bilismen är en förutsätt-
ning för att vårt samhälle ska 
fungera och att det kommer 
att vara så i all framtid. Som 
ett mirakel tänker sig Press-
feldt att förbränningsmo-
torn snart kommer att ersättas 
med något snällt miljövänligt. 
Något som förhindrar den 
mänskliga klimatpåverkan han 
själv inte ens tror på. 

Men bäste herr ordförande 
i Samhällsbyggnadsnämnden. 
Det är inte utan att vi tycker 
lite synd om dig. Det kan inte 
vara lätt att bo på ett tjockt 

lager blålera när man hela 
tiden, likt en stressad struts, 
behöver mer och mer sand 
att gräva ner huvudet i. Du är 
ordförande i nämnden med 
ansvar för samhällsbyggnad, 
men du bygger samhället efter 
femtiotalsprinciper. Vi vädjar 
till dig. Vakna upp och känn de 
förändringens vindar som vi 
andra märkte redan för (minst) 
femton år sedan. 

Vi vet mycket lite om 
framtiden. Men det vi vet 
är att framtida generationer 
alltid fått lida av att tidigare 
generationer tagit illa genom-
tänka beslut när de planerat 
samhället. Den infrastruktur vi 
har idag är troligen inte den vi 
behöver i framtiden. Det här 

är du såklart medveten om. 
Men ordförande i Samhälls-
byggnadsnämnden väljer att 
gräva ner huvudet någon deci-
meter till. Säga bygg, bygg, 
bygg och att Miljöpartiet är 
dumma. Varför? Kanske för att 
det ger dig missnöjesröster på 
högerkanten. Kanske för att 
det ger dig något annat. Vad 
vet vi. Det är möjligt att det 
stämmer som du påstår Jan. 
Att det bara är Miljöpartiet 
som är motståndare till ditt 
sätt att förändra Ale i riktning 
mot nittonhundrafemtiotalet. 
Vet du vad? Det känns i så fall 
extra bra att vara miljöpartist. 
Det är nämligen 2012 nu. 

Till alla alebor som läser 
detta skickar vi en uppma-

ning. En musiker känd från 
TV sjöng de här raderna för 
ganska länge sedan. Då hand-
lade det om främlingsfientlig-
het, men det stämmer lika 
bra på hur vi måste bekämpa 
klimatförändringarna.

”Vakna upp, Fatta mod, 
Börja se dej omkring. Bli inte 
en av dom som bara står där 
sen, och säger att jag visste 
ingenting”

Mot egenintresset. Mot för-
domarna. Mot egoismen. Det 
är så vi måste hantera framti-
den. Med huvudet ur sanden, 
inte djupt begravet. Välkomna 
till Miljöpartiet!

Peter Rosengren (MP)
Minna Ljungberg (MP)
Marcus Larsson (MP)

Pressfeldt gömmer huvudet i sanden - eller letar han olja?

Strategiskt hållbart byggande i Ale
– Ingen kortsiktig ekonomisk 
vinning för enskilda

Prova på att:
Sticka, Virka, Tova, smycken mm
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I förra veckans Alekuriren 
gav Jan A Pressfeldt sin 
och övriga borgares syn 

på glesbygden i Ale. Flera av 
punkterna har vi gemensamt 
diskuterat oss fram till i nämn-
den och några andra är so-
cialdemokratisk politik som 
vi gläds åt att Jan fullföljer.  
Några viktiga skillnader finns 
och jag vågar påstå att det är 
avgörande skillnader som visar 
sig om flera år och i nästa ge-
nerations boende och samhäl-
le. Därför är det just så vik-
tigt att tänka strategiskt  när 
det gäller byggnation på gles-
bygden. Vi har väl alla noterat 
kostnaden för drivmedel för 
våra bilar. Socialdemokrater-
na i Ale är i vår politik mycket 
tydliga med att vi måste ge fa-
miljer möjlighet i sitt boende 
på landet att klara sig med 
en bil framöver. De rödgrö-
na knorrar över ökad biltra-
fik skriver Pressfeldt. Jag kan 
meddela att en samlad världs-
expertis gör samma sak. Vi 
måste i planerandet av bygg-
nation på landet i ett första 
skede tänka kollektivtrafik som 
på ett effektivt sätt (inte minst 
buller och miljö) tar oss till 
pendelstationerna.  Här krävs 
modig strategi från politiskt 
håll att inte släppa lös bygg-
nation överallt i glesbygden. 
Inte minst viktigt är det att 
värna vår landsbygd och åker-
mark men också rikta in sig på 
befintliga småorter österut i 
vår kommun. Där har vi inget 
emot att förtätningen ökar. 
Jag är inte säker på att män-
niskor i bland annat Nödinge 
och  Älvängen vill betala för 
en okontrollerad byggnation 
på landet. Vi vet att kraven 

kommer på kommunal service 
och på kollektivtrafik. Press-
feldt skriver att en del politi-
ker och tjänstemän oroat sig 
över okontrollerat byggande 
som skulle skapat stor efter-
frågan på skolskjutsar, renhåll-
ning och övrig kommunal ser-
vice.  Pressfeldt avfärdar far-
hågorna om att det skulle bli 
dyrt. Även här krävs det efter-
tanke och strategi. Visst kostar 
en sådan byggnation. Vi har 
en hög kommunalskatt och 
det är varje år krig om skat-
teslantarna i våra verksamhe-
ter så visst kan vi slå fast att 
trycket på skattekronor ökar 
om vi inte har en genomtänkt 
plan för glesbygden. 

Viktiga skillnader är att 
Pressfeldt vill bygga ett sam-
hälle där minst två bilar per 
familj är en förutsättning på 
landet.

När nu kommunen står 
inför roliga utmaningar med 
utbyggd väg och järnväg måste 
vi våga ta beslut som gagnar 
kommande generationer. Inte 
tänka kortsiktiga vinster för 
några få.

Inte med några ord beskri-
ver Jan A Pressfeldt aktuella 
utmaningar i miljöarbetet 
och satsningar på företagan-
det. Det är ett ansvar som 
jag ser som självklart. Om 
inte miljön får stå i centrum i 
bostadstänkandet får vi stora 
problem gentemot kommande 
generation. Dessutom har vi 
ett ansvar att ge företag möj-
lighet att verka i Ale och på så 
sätt minimera behov av långa 
resor.

Tyrone Hansson (S)
Vice ordförande

samhällsbyggnadsnämnden

För att utveckla och 
kvalitetssäkra Klock-
areängen utifrån nya 

krav och förutsättningar 
som demensboende,  pågår 
ett utvecklingsarbete som 
bl a innebär att de boende 
kan röra sig mellan enheter-
na i hela huset. För  att per-
sonal i tjänst ska känna alla 
boende så görs en mindre 
rotation i bemanningen, 
som inte negativt kommer 

att påverka de boende.  För 
att Du som anhörig ska få en 
tydlig och bra beskrivning 
av förändringarna samt vad 
det innebär för din närståen-
de, så hänvisar vi till  samtal 
med enhetschefen för 
Klockareängen.

 Boel Holgersson
Ordförande Omsorgs- 

och arbetsmarknadsnämnden
Ann-Sofie Borg

Verksamhetschef Äldreomsorg

Ledningen svarar

Tyrone Hansson.Tyrone Hansson.


