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Vi som jobbar
på Alebyggen
önskar glad påsk.

Öppettider
Skärtorsdag  10-12
Från långfredag till annandag påsk har vi stängt
Välkommen åter tisdag den 10 april kl 10-17.

Nu har AD-Alliansen i 
Ale äntligen förstått 
att det är vansin-

ne att lägga ut driften av det 
nya äldreboendet i Nödinge 
till bolag som Carema eller 
Attendo. Vi socialdemokra-
ter har hela tiden drivit linjen 
att vi i kommunen själva ska 
driva våra äldreboenden för 
att kunna påverka att våra 
skattepengar används så bra 
som möjligt och inte går till 
vinster i skatteparadis. Dä-
remot driver AD-Alliansen 

med en dåres envishet infö-
randet av LOV-lagen. 

Anledningarna till att vi 
socialdemokrater hela tiden 
har sagt nej till utförsäljning 
av kommunala boenden är 
flera. Svensk forskning visar 
att bemanningen i den priva-
ta äldreomsorgen är betyd-
ligt lägre än i den kommuna-
la. Vi vill inte att var tionde 
anställd ska försvinna från 
vården. Fortfarande har alli-
ansregeringen inte gjort nå-
gonting för att stoppa utför-

seln av skattemedel till ut-
ländska skatteparadis. 

Det är också så att de pri-
vata bolag som drivs med 
skattemedel inte omfattas av 
offentlighetsprincipen och de 
anställda har inget medde-
larskydd. Om de som arbe-
tar i den privata äldreomsor-
gen slår larm om missförhål-
landen har företaget rätt att 
avskeda dem! Privata vårdgi-
vare har också färre heltids-
tjänster och fler timanställda. 
Detta är en utveckling vi inte 
vill se i Ale.

Allt det ovanstående är vår 
oro när det gäller de priva-
ta hemtjänstbolag som AD-
Alliansen genom sitt infö-
rande av den s.k. ”Lagen om 
valfrihetssystem” (LOV) nu 
vill släppa in i Ale. Vi soci-
aldemokrater vill fokusera 
på att du själv ska få ha val-
frihet i vad du vill ha hjälp 
med istället för om det är 
Carema eller Attendo som 
ska komma. 

Socialdemokraterna vill 
prioritera möjligheten för 
icke-vinstdrivande perso-
nalkooperativ, stiftelser och 
andra ideella organisationer 
att driva och utveckla vård. 
Svenskt näringslivs egen 
kartläggning visar att bara 
15 av 377 , dvs 4%, av utfö-
rarna inom LOV är sådana 
verksamheter. 50 % av den 
privata äldreomsorgen drivs 
av Carema och Attendo. Vi 
säger ja till valfrihet och in-
flytande men nej till en sty-
rande lagreglering, LOV, 
som framförallt är anpassad 
för vinstmaximerande bolag.  

Eva Eriksson (S)
Vice ordförande i 

Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

Ja till valfrihet - Nej till LOV

Trafi komläggning

www.trafi kverket.se

Trafi kverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar 

samt långsiktig planering av det samlade transport-

systemet.

Gång- och cykeltrafi k Bohus
Tisdagen den 10 april påbörjas arbeten i Bohus som 
innebär att gång- och cykeltrafi kanter inte kan ta 
sig mellan Bohus och Jordfallsbron via rondellen på 
den nya trafi kplatsen.

Från Bohus hänvisas de istället norrut via lokal-
vägen, över Ekabron som korsar vägen och järn-
vägen och därefter via trappan upp på Jordfallsbron. 
Tydlig skyltning fi nns på plats. Vi ber om överseende 
med de olägenheter detta medför. 

Omläggningen beräknas pågå till hösten och är en 
del i arbetet med att färdigställa den nya trafi k-
platsen i Bohus som ingår i projekt BanaVäg i Väst 
– utbyggnaden av fyrfältsväg och dubbelspår mellan 
Göteborg och Trollhättan.

IT-företaget SalesOnNet 
säljer produkter och tjänster 
till företag i och privatper-
soner i norra Göteborgsom-
rådet. Halva kundstocken är 
Kungälvsorienterade, vilket 
medför att älvförbindelsen är 

helt avgörande. Sedan sep-
tember förra året har trafiken 
letts om för att möjliggöra 
en ny trafikplats vid Jord-
fallsbron. Det har samtidigt 
inneburit att Bohus Centrum 
skärmats av från det dagliga 

trafikflödet. Idag finns bara 
en infart till centrum och 
den ligger söder om. Några 
spontana kundbesök är det 
således inte tal om längre.

– Från att alltid ha haft en 
eller ett par kunder i butiken 
från morgon till kväll kan det 
nu gå dagar utan att någon 
kommer in genom dörren. 
Vi pratar om noll kunder i 
butiken. Det är klart att det 
svider och ger oss stora pro-
blem, säger Leif Ljung.

Flera företagare och verk-
samheter vittnar om samma 
sak i Bohus Centrum. Sam-
hället beskrivs som avskuret 
från omvärlden. Att Tra-
fikverket skulle kompensera 
dem ekonomiskt vågar de 
inte ens tro på och SalesOn-
net ställer därför andra krav.

– Eftersom vägombygg-
naden har kostat oss väldigt 
många kunder hoppas jag 
att stat och kommun istället 
hjälper oss att vinna dem till-
baka. En omfattande mark-
nadsföring av orterna och 
företagen som har drabbats 
är det minsta vi kan begära. 
När vägen- och järnvägen 
är invigd hoppas jag att det 
satsas hårt på att marknads-
föra oss som har betalat det 
högsta priset. Tyvärr kanske 
inte ens alla överlever fram 
till att det är dags att skörda, 
suckar Leif Ljung.

Leif Ljung och Boo Baeckström på SalesOnNet i Bohus uttrycker sitt stora missnöje över 
hur hårt ortens företagare har drabbats av vägbygget.

Kommunstyrelsens ord-
förande i Ale, Mikael Berg-
lund (M), säger i en kom-
mentar till tidningen att de 
för en dialog med Trafikver-
ket om på vilket sätt utsatta 
handlare och orter ska kunna 
kompenseras.

– Om Trafikverket inte tar 
sin del av ansvaret så är det 
ju meningslöst att göra infra-
strukturutbyggnader som 

denna. Är priset att all handel 
och service försvinner är det 
bättre att låta bli. Vi kommer 
att driva den här frågan och 
förväntar oss att få ett posi-
tivt gehör, säger han.

Övergripande projektle-
dare för BanaVäg i Väst, Bo 
Björklund, ger däremot inga 
löften.

– Vi har inte avsatt några 
pengar för marknadsföring 

efter projektets utgång, 
men jag har full respekt för 
att vissa har drabbats hårt. 
Etappen i Bohus är kompli-
cerad och vårt mål har varit 
att på alla sätt försöka minska 
byggtiden. Det måste trots 
allt vara det viktigaste.

BOHUS. Mer eller mindre helt avskärmade från 
trafiken kämpar företagare i Bohus Centrum för 
sin existens.

Nu kräver de en samlad insats från Trafikverket 
och Ale kommun.

– När väg och järnväg är färdigbyggt måste det 
till en omfattande och genomtänkt marknadsfö-
ringskampanj för att locka kunderna tillbaka. Det 
är det minsta vi kan kräva som kompensation, 
säger Leif Ljung och Boo Baeckström, företagare 
i Bohus.

– Företagare i Bohus hårt drabbade av BanaaVäg i VästVäg i Väst
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