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Bordsunderlägg 24,90
Löpare 40x90 49,90 | 30x60 39,90
Löpare 40x150 cm 99:-
Duk 90x90 cm 99:-

Ale Torg, Nödinge
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Vi på Nille älskar att fi ra och se livet från den ljusa sidan. Tänd ljus 
i varje rum och fi ra det som kommer för dig. Det kan man unna sig 
med våra ljus som har långa brinntider. Tänd ett matchande ljus och 
fi ra våra låga priser. Nu har vi lanserat 100% alltid nöjd garanti – för 
vi önskar att du som handlar ljus hos Nille ska vara trygg på att du 
gör ett gott köp! Alla våra ljus säljs med garantien 100% alltid nöjd. 
Välkommen in till Nille och bli inspirerad!

HÖG STÄMNING
med låga priser på våra kvalitetsljus!

RUSTIK BLOCKLJUS
7x10 cm, 40h

10:-
Max 10 per kund

Löpare, duk och
bordsunderlägg

SERVETTER
20 pack, 33x33 cm

5:-

Ljusskrin 99:- Ord. pris 149:-

Blockljus 7x12 cm  19,90

Rustik blockljus 7x13 cm  29,90

ALE. En ny policy och 
en aktiv handlingsplan 
mot våld i nära rela-
tioner håller på att tas 
fram inom Rådet för 
hälsa och trygghet. 

– Det är angeläget att 
arbeta med dessa frå-
gor och få in det i alla 
kommunens verksam-
heter, säger Birgitta 
Fredén, folkhälsoplane-
rare.

Våld i nära relationer hand-
lar inte bara om sparkar och 
slag. Våldet kan också vara 
psykiskt eller sexuellt. Mate-
riellt våld innebär att man 
med flit fördärvar någon 
annans ägodelar. Ekono-
miskt våld kallas det när man 
ensam har tagit kontroll över 
den gemensamma ekonomin 
och inte tillåter någon insyn. 
Försummelse är en annan 
typ av våld som innebär att 
man försummar någon som 
är i beroendeställnig. Det 
kan handla om att ge för 
lite eller för mycket medicin 
eller på andra sätt försvåra 
för en hjälpbehövande.

Vad våld är och vilka 
uttryck det tar sig kan vara 
svårt att veta. För att kunna 
upptäcka och stoppa våld i 
nära relationer behövs kun-
skap.

Därför anser Birgitta 
Fredén, folkhälsoplanerare 
och Åse Ekdahl, socialse-
kreterare för kvinnofrid, 
att handlingsplaner måste 

finnas inom alla kommunala 
verksamheter – såväl för-
skolan som äldreomsorgen, 
verksamheter inom funk-
tionshinder, BVC och MVC, 
något som man redan nu 
arbetar för att införa.

– Bland annat tittar vi på 
hur andra kommuner gör, 
vad som fungerar bra och 

inte. Dessutom vill vi skapa 
en större säkerhet i var man 
vänder sig och vad man kan 
göra. Att sprida kunskap i att 
se och upptäcka våld är väl-
digt viktigt. Desto mer man 
vet desto mer ser man, säger 
Åse.

Under året hoppas man 
på att komma igång med fler 

föreläsningar och utbild-
ningar för kommunens per-
sonal. 

”Ge mig nya ögon att se 
med” heter en föreläsning 
som hålls i mars för ATO:s 
anställda av Dialoga från 
Göteborgs Stad.

 
Starka kvinnor

Åse Ekdahl tar emot omkring 
60 kvinnor om året som 
utsatts för olika typer av våld 
i en nära relation och man 
misstänker att mörkertalet 
är stort.

– Av dem kanske det 
är fem som behöver extra 
skydd. När man kommer 
till mig gör jag en risk- och 

skyddsbedömning och tar 
reda på vad man behöver. 
Det är vanligt att man inte 
själv ser vad som pågår utan 
tror att det är ens eget fel. 
Då kan det hjälpa att förklara 
”normaliseringsprocessen” 
och varför det är så svårt att 
bryta upp. 

Hon poängterar att man 
inte nödvändigtvis behöver 
komma in till kontoret, utan 
det går lika bra att stämma 
träff någon annanstans.

Föreställningen av att den 
utsatta kvinnan skulle vara 
liten och svag menar hon inte 
stämmer med verkligheten.

– Folk tror ofta att dessa 
personer är ”grå möss”, men 
jag har inte träffat en enda. 
Det är i grunden starka soci-
ala kvinnor, som över en lång 
period lever på hoppet. Man 
tänker att det är ”vår familj” 
och vill bara att det ska vara 
bra. 

Samma sak gäller för män 
som utsätts, även om det inte 
är lika vanligt.

Någon exakt tidsplan 
för när den nya policyn och 
handlingsplanen ska presen-
teras finns inte.

– Vi kommer att jobba 
med det under året, säger 
Birgitta Fredén. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Stöd fi nns att få. Omkring 60 kvinnor om året i Ale söker hjälp efter att på olika sätt blivit utsatta för våld i en nära relation. 
Man misstänker även att mörkertalet är stort. 

Handlingsplan för ökad kunskap om våld i nära relationer


