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Just nu har vi många köpare över efter lyckade försäljningar som
söker efter lägenheter. Går du i säljtankar? Tveka inte att höra av

dig till mig. Välkommen!
Svensk Fastighetsförmedling Alebutiken

Ale Torg , -  /

ALE. Hur är det att 
vara ung i Ale idag?

Det vill Ale kommun 
bringa klarhet i.

Under 2013 genom-
förs återigen en LUPP-
undersökning.
Ungdomsundersökningen 
Lupp står för lokal upp-
följning av ungdomspoliti-
ken och är en heltäckande 
livsstilsundersökning som 

tillhandahålls av ungdoms-
styrelsen. Den gjordes i Ale 
kommun för första gången 
2007 med en uppföljning 
2010 för att se om vidtagna 
insatser givit effekt. I år är 
det dags igen. Undersök-
ningen fokuserar på hur 
ungdomar i Ale ser på sitt liv, 

hälsa, fritid och inte minst 
möjlighet att påverka i sam-
hället.

LUPP:en 2007 visade 
att ungdomar ville ha fler 
mötesplatser och de ville 
också kunna röra sig bättre 
i kommunen. Tre år senare 
hade Mötesplats Ungdom 

startat i Ale gymnasium, en 
samlingsplats som många 
aleungdomar uppskattar. 
Rökningen hade också mins-
kat mellan 2007 och 2010, 
men de som röker varje dag 
hade tredubblats. Det som 
oroade mest var narkotikan 
och det faktum att flickor 

som gick andra året i gym-
nasiet och som hade testat 
någon gång hade ökat mar-
kant. Dessutom fanns det ett 
stort missnöje med skolma-
ten i årskurs åtta. Andelen 
tjejer som hoppar över lun-
chen en gång i veckan eller 
mer hade nästan fördubblats 

mellan 2007 och 2010. Nu 
återstår att se om trenderna 
håller i sig. När enkätsvaren 
för 2013 också har ställts 
samman finns ett gediget 
material att luta sig mot. 

Enkätundersökningen 
besvaras av elever i årskurs 
åtta och år två i gymnasiet. 

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ny enkätundersökning bland unga i Ale

NÖDINGE. Att vårda en 
nära anhörig som blivit 
svårt sjuk, har demens 
eller en funktionsned-
sättning kan väcka 
många känslor.

I onsdags hölls en 
föreläsning om att 
låta både sorgen och 
glädjen ta plats och att 
våga känna att det är 
jobbigt.

– Vi människor lyfter gärna 
fram det positiva och man 
hör ofta folk säga att ”bara 
du vill så är det möjligt”. 
Problemet är att alla inte kan 
vinna. Jag tror att mycket är 
möjligt, men inte allt, säger 
Lars Björklund, kaplan vid 
Sigtunastiftelsen, som före-
läste för anhöriga på Backa-
viks äldreboende i onsdags. 

Han har mångårig erfa-
renhet av att möta männ-
iskor i krissituationer sedan 
han bland annat arbetat som 
sjukhuspräst på Akademiska 
sjukhuset i Uddevalla.

Föreläsningen var ett 

samarbete inom anhörigstö-
det i Ale, Lilla Edet, Tjörn, 
Kungälv och Stenungsund. 

Ett 50-tal personer hade 
kommit för att lyssna och 
responsen var bra. 

– Man känner igen sig 
mycket i det han berättar 
och det är skönt att ibland få 
prata om det som är jobbigt 
med att vårda en nära anhö-
rig, säger en kvinna och en 
annan tillägger:

– Man märker en tydlig 
skillnad mellan kvinnor 
och män i det här samman-
hanget. Kvinnor är vana att 
vårda personer i sin närhet 
och därför är det naturligt 
att hon även vårdar sin man. 
Däremot när en man vårdar 
sin kvinna blir reaktionerna 
ofta ”åh, han är snäll”. 

Existentiella frågor
Lars Bäckström pratade 

bland annat om hur man som 
anhörig kan känna att man 
hamnat i en situation som är 
övermäktig. 

– Man oroar sig och undrar 

hur det ska bli och hur det ska 
gå. Man kan känna besvikelse 
över att det inte blev som 
man tänkt och vanmakt över 
att man inte kan göra mer. 
Mycket av kritiken mot sam-
hället som finns idag grundar 
sig i att ingen vill ta ansvar för 
hela bilden. 

Sätta ramar
Han talade om existentiella 
livsfrågor, som livsmeningen, 
ensamhet, människans frihet 
och frihetens pris som man 
får betala för att leva ihop 
med någon annan. 

– Man kan inte säga till en 
anhörig att ”du måste tänka 
på dig själv”, för det är samma 
sak som att säga ”du måste 
svika”. Men det handlar om 
att sätta en ram och sina egna 
gränser. Kan man lämna utan 
att överge? Kärleken kräver 
avstånd och ibland kan det 
som känns som ett svek föra 
varandra närmare. 

En viktig punkt han 
berörde var även att kunna 
skilja på den man är och det 

man gör. 
– Viljan sträcker sig ofta 

långt bortom våra möjlig-
heter och det är då man kan 
känna otillräcklighetens 
skam. Känslan, vare sig den 
är sorglig eller glad, är ett 
svar på något. Det är den vi 
är. Vad vi sedan gör av den 
är en annan sak, där kommer 
det moraliska in, men känslan 
är inte förbjuden. 

Han förklarade även hur 
människans ensamhetskäns-
lor påverkas av demens och 
tar sig uttryck som kan vara 
svåra att förstå. 

– Hos varje människa finns 
en existentiell ensamhet, en 
inneboende känsla som vi bär 
med oss från födseln och blir 
medvetna om kring 10-årsål-
dern. Att vara vuxen innebär 
att kunna leva med ensam-
heten utan att lägga över den 
på andra. När man får en 
demenssjukdom kommer de 
här känslorna upp till ytan 
och man begär det omöjliga, 
det ingen kan ge. Då spelar 
det ingen roll om man så 

kommer på besök varje dag, 
det är fortfarande inte till-
räckligt. 

Att som anhörig bli med-
veten om dessa saker kan 
underlätta förståelsen och 
att tillåta sig själv att känna 
att det är jobbigt kan vara en 
befrielse, menar Lars Bäck-
ström.

Ann-Marie Thunberg, 
anhörigkonsulent i Ale 
kommun, tycker att det blev 

en givande eftermiddag och 
responsen från deltagarna var 
bra. På kvällen hölls föreläs-
ningen även i Stenungsund. 

– Han kunde förmedla 
svåra ämnen på ett enkelt 
och behagligt sätt med både 
hjärta och hjärna. Jag är glad 
att det kom så många och nu 
hoppas vi på att det följs upp 
med fler föreläsningar inom 
anhörigstödet.

JOHANNA ROOS

Lars Bäckström, kaplan vid Sigtunastiftelsen, har mångårig 
erfarenhet av att möta människor i kris då han tidigare bland 

Om att orka vårda en nära anhörig

BOHUS. Drygt ett år 
har gått sedan de 
öppna mötesplatserna 
för äldre i Älvängen, 
Bohus och Nödinge 
startades upp.

Responsen har blivit 
oerhört positiv.

– Deltagarna är hur 
tacksamma som helst 
och nu arbetar vi på att 
utveckla verksamhe-
ten, säger äldrepedagog 
Carina Wallström.

Den öppna dagverksamheten 
ska bidra till att minska isole-
ring och ofrivillig ensamhet.

– Vi vänder oss till äldre 
ensamma alebor som inte 
kommer ut på andra aktivite-
ter, säger Carina Wallström.

– Verksamheten bedrivs 
i samarbete med frivilliga 
från Ale Kontakt- och stöd-
verksamhet. Utan deras hjälp 
hade det inte varit genom-
förbart. Frivilligarbetarnas 
insats är en ovärderlig resurs, 
säger Carina Wallström.

Utifrån deltagarnas öns-
kemål har matlagning blivit 
en viktig del av mötesplat-
sens aktiviteter. Att få vara 
med och planera och laga 
maten har bidragit till social 
samvaro och meningsfull 
gemenskap.

– Matlagningen bedrivs 
som ett matlag där alla är 
med och bidrar på ett eller 

annat sätt. Det är självkost-
nadspris som gäller för del-
tagarna, förklarar Carina 
Wallström.

Andra populära aktiviteter 
i mötesplatsernas regi har 
bland annat varit frågebingo, 
melodikryss och lättgymnas-
tik.

– Tilläggas bör att vi har 
tagit fram en receptfolder 
som finns på kommunens 
hemsida. I Bohus ordnade 
vi också en uppskattad hatt-
parad där samtliga deltagare 
förevigades med sin huvud-
bonad, säger Carina Wall-
ström.

Ett 35-tal deltagare har 
sammantaget räknats in varje 
vecka på de olika mötesplat-
serna. Nu finns planer på att 

utvidga verksamheten till att 
också omfatta Alafors.

– Då kommer vi att finnas 
på Björkliden. Verksamhe-
ten ska inte vända sig till de 
boende där utan till äldre 
med eget boende som vill 
minska sin isolering.

Hur har du upplevt det 
första året med öppen dag-
verksamhet?

– Jag trivs jättebra. Det 
har varit slitsamt, men sam-
tidigt väldigt roligt. Det 
har varit ett prövoår för alla 
parter, men att verksamheten 
nu blir permanent känns helt 
rätt, avslutar Carina Wall-
ström.

– Nu blir verksamheten permanent
Populära mötesplatser för äldre
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Den öppna dagverksamheten för äldre ska bidra till att mins-
ka isolering och ofrivillig ensamhet. Nyligen genomfördes en 
hattparad i Bohus till deltagarnas stora förnöjsamhet.


