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Söndag 23 juni kl 17.00
”Allsång i Smyrnaparken”

Söndag 11 aug kl 17.00
Simon Ådahl talar och sjunger

Något ätbart serveras.
Ta gärna med en filt att sitta på.
Inomhus vid dåligt väder. 

Välkommen till 
Smyrnaparken

i sommar!

– Vi hoppas på det! I fjol 
föll vi på målsnöret och 
istället gick guldklaven till 
våra kollegor i Lasse Ste-
fanz. De är nominerade i år 
liksom Elisas och vi själva. 
Vi håller tummarna för att 
vi ska nå hela vägen fram i 
år vilket hade varit en fjäder 
i hatten.

När koras vinnarna?
– Guldklavenvinnarna 

presenteras i samband med 
starten av den stora dans-
bandsgalan i Malung, som 
är vecka 29. Det går att rösta 
på telefon eller sms från och 
med den 30 juni.

Vad har ni fått för 
respons på er nya skiva ”I 
alla väder” som släpptes i 
slutet av april?

– Försäljningen har gått 
riktigt bra och vår publik 
har tagit den till sina hjär-
tan. I branschtidningen 
Får jag lov fick vi högsta 
betyg av skivrecensent Lars 
Gurell. Det har inte hänt 
tidigare.

Er sista originalmed-
lem, Håkan Liljeblad, har 
lagt basen på hyllan och 
ersatts av Per Lundin. 
Hur känns det?

– Mycket bra eftersom 
avslutet blev precis så som 
Håkan själv hade önskat. 
Han har dessutom varit med 
och utsett sin efterträdare. 
Det är bara att tacka Håkan 
för alla fantastiska år. Sedan 
försvinner inte Håkan utan 
han kommer att finnas med 

i arbetet runt Streaplers, 
precis på samma sätt som 
hans tvillingbroder Göran 
har gjort sedan han klev av 
scenen. Samtidigt hälsar vi 
Per välkommen i gänget. 
Han har redan hunnit med 
ett antal spelningar och det 
fungerar hur bra som helst.

Hur ser sommaren ut 
för Streaplers?

– Just nu har vi en kor-
tare semester innan som-
marturnén tar sin början 
i Skellefteå torsdagen den 
27 juni. Sedan rullar det på 
med spelningar i stort sett 
varje dag i juli och början 
av augusti. Det blir verkli-
gen en sommar att se fram 
emot!

JONAS ANDERSSON

…Kenny Samuelsson, boende i 
Torp och sångare i Streaplers.

Blir ni ”Årets 
dansband”?

Hallå där...

Tidigare var det så att 
den mogna åldern 
kunde bli den gyl-

lene. I dagens samhälle blir 
den inte det av sig själv, 
men om vi alla, samhälle, 
anhöriga och den enskilde 
pensionären själv samverkar 
kan vi kanske uppnå målet.

Det gäller att få kommu-
nen att inse att äldre också 
är människor med ett eget-
värde och ska visas respekt 
och integritet. Det före-
kommer nog att även äldre 
accepterar sämre villkor än 
yngre. Detta är en inställ-
ning som vi måste hjälpas åt 
att arbeta bort.

Ålderism, som nu sprider 
sig i kommun och samhälle 
definieras som diskrimine-
ring av äldre.

Det diskriminerande och 
orättvisa skattesystemet med 
högre skatteuttag för pensio-
närer kan räknas till reger-
ingens bidrag till Ålderism. 
Min uppfattning är att det är 
samma synsätt som det som 

gällde för arbetslöshetskas-
san, det vill säga att varje 
grupp ska bära sina egna 
kostnader. 

Det är sannolikt att cirka 
50 % av pensionärerna i Ale 
kommun inte har dator. En 
betydligt mindre andel har 
kunskap om hur man hämtar 
information via Internet. Att 
inte ha möjlighet och kun-
skap att ta emot information 
via dator räknas som ett 
funktionshinder enligt FN:s 
konvention om mänskliga 
rättigheter. Informationen 
måste alltså anpassas till den 
som ska ta emot den. Detta 
stöds även av den europeiska 
deklarationen om äldres rät-
tigheter, artikel 6: ”Du har 
rätt till lika tillgång till ny 
teknik samt till utbildning 
och stöd i användningen av 
denna”.

Av detta framgår att om 
Ale kommun hänvisar om 
information till sin hemsida 
så måste kommunen se till 
att de aktuella pensionä-

rerna får utrustning och 
utbildning. Alternativet är 
att skicka ut informationen 
skriftligt.

Vår centrala organisa-
tion, SPF Sveriges Pensio-
närsförbund, har startat ett 
landsomfattande program 
om Ålderism.

I vår förening, SPF Ale-
bygden, har vi startat en 
arbetsgrupp med namnet 
”TA PLATS” där inrikt-
ningen är att arbeta för att 
våra medlemmar kan ta den 
plats som de är berättigade 
till i samhället och i samspe-
let med andra.

Jag anser att kunskap 
inom olika områden är det 
centrala för att kunna ta 
plats. Det ger självförtro-
ende till att ställa krav för att 
TA PLATS. Det kan gälla 
val av bostad, service, hjälp-
medel, bistånd och läkeme-
del som exempel.

Hans Åström
Ordförande SPF Alebygden

Torsdagen den 30 maj 
hämtade Surtebussen upp 
46 medlemmar, de flesta 
från Surte-Bohus, för vidare 
transport till Herrljungas 
vackra hembygdspark. 
Där hade PRO Herrljunga 
arrangerat en fantastisk 
friluftsdag. Vid ankomsten 
packades det upp föda och 
dryck för picknick i det 
gröna. För dem som inget 
hade med sig fanns kaffe, 
smörgås, bakverk och varm 
korv att inhandla på plats.

Distriktsordföranden 
Lennart Larsson hälsade 

alla varmt välkomna och 
ordföranden för Herrljunga 
hembygdspark berättade 
om parken, stugor, museum 
med mera.

Därefter var det tipspro-
menad i det vackra vädret. 
Vinnarna fick en påse med 
Herrljunga Cider och en 
åktur runt omgivningarna i 
en 1928-års Ford, framförd 
av ägaren själv. Övriga vin-
ster bestod av cider och ost.

Traktens söner, som 
bildat en orkester bestående 
av främst dragspelare, spe-
lade medryckande musik. 

Sångkörerna från Gäsinge 
och PRO Herrljunga fram-
förd skönsång.

Arrangören grillade korv 
över öppen eld vid en damm. 
Det smakade ljuvligt med 
cider till.

Mätta och belåtna, till 
både kropp och själ, ställdes 
kosan hemåt igen.

Vi vill framföra ett hjärt-
ligt tack till PRO Herrljunga 
för ett härligt arrangemang.

PRO Surte-Bohus
Gunilla Carlsson

SKEPPLANDA. 49 förvän-
tansfulla resenärer gick på 
bussen för att åka på den 
årligen återkommande hem-
liga resan, där bland annat 
vår personal från cafeterian 
hade bjudits in till.
Vi avreste från Skepplanda 
på morgonen, onsdagen den 
5 juni, i ett strålande solsken.

Vår chaufför Hasse från 
Stigenbuss gjorde allt för att 
förvilla, körde på små smala 
vägar, och tog en extra tur 
till Hisingen. Så gick färden 
in till Göteborg och till 
Dicksonska Kulturhuset, där 
vi möttes av en trevlig guide 
vid namn Berit Haller.

Vi serverades kaffe och 
smörgås och därefter var det 

visning av huset, som har 
haft flera namn bland annat 
Dicksonska Folkbiblioteket, 
Hagahuset och nu Allégår-
den. Dagtid är det ett aktivi-
tetshus för alla pensionärer i 
Göteborg och på kvällen ett 
förenings- och aktivitetshus 
för alla. 

Därefter guidades vi runt 
i Göteborg i tre timmar med 
avbrott för en mycket god 
lunch.

Vi fick se Masthuggs-
kyrkan och den fantastiska 
utsikten över Göteborg. Det 
var inte de bredaste gatorna 
att köra på, men alla höll 
andan och Hasse klarade 
detta galant. Och vi fick se 
mycket, mycket mer.

Därefter körde Hasse oss 
till Sammels gård utanför 
Landvetter. Där blev det 
kaffe ute i den vackra träd-
gården och växthuset. Det 
fanns också möjlighet att 
handla i gårdsbutiken.
Så var det dags att köra 
hemåt och i bussen berät-
tade Märta-Stina roliga 
historier och Nisse läste upp 
lika roliga berättelser.

Vi fick också prova på 
turen i seniorlotteriet, en del 
hade lite mer tur än andra.
Nästa resa blir till Fars Hatt 
och ”Dansen på Furulund” 
den 18 augusti.

Eva Carlsson

Hemlig resa med PRO Ale Norra

Pensionärer:

Ta plats mot Åldersim!
Ales PRO-are på friluftsdag i Herrljunga

Sommaröppet tis–fre & sön kl.10–16
guidetider kl 10.30, 12.00, 14.00

OBS! Till höstens Repslagardag även 

skördemarknad för hobbyodlare.
Intresserade av mer info anmäl till 

lotta@repslagarbanan.se
 

www.repslagarbanan.se 
0303-74 99 10

 

Sommarutställning 
UR JORD OCH ELD
Keramik och smide av Mirjam och Moa.

Förkolan Paradiset i Bohus utökar 
sin verksamhet. I nya fräscha lokaler 

1 – 5 år.

Vill Du ha mer info, ring 031-983982. 

Välkomna!


