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Drop in mottagning hela dagen,
Öppet vardagar 8-17

Telefonrådgivning – vi svarar alltid direkt

Tidsbokning via webb

 

Sommaren 
närmar sig!
Adina Hälsans vårdcentral i Nol 

har öppet som vanligt under hela 
sommaren. Vi hälsar gamla 

och nya patienter välkomna till oss. 
Vi tar även emot olistade patienter.

Adina Hälsan vårdcentral och BVC i Nol 
Tel: 031-383 04 20 www.adinahalsan.se

Varmt välkomna!

Priserna på kollektiv-
trafi kåkandet skenar 
okontrollerat. Ja-

nuari 2012 höjdes taxan med 
5,5%, i september samma år 
höjdes priserna med ytterli-
gare 6,4% och nu i oktober 
aviseras en höjning med 6%. 
En vansinnig utveckling som 
varje vettig politiker bara 
måste ifrågasätta. Jag begri-
per inte varför vi inte har 
mer debatt om detta. Det är 
naturligtvis helt horribelt att 

kostnaden för enskilda rese-
närer närmar sig kostnaden 
för att åka bil. I varje politisk 
budgetdebatt, oavsett om 
den sker lokalt i fullmäktige 
eller inför TV-kameror så 
bedyras satsningar på miljön 
och ryggarna tävlar i rakhet, 
men i människors vardag 
blir det precis tvärtom. I 
mitt uppdrag i Samhälls-
byggnadsnämnden försöker 
vi tänka att vi i Ale ska 
kunna klara oss på en bil. 

När vi tänker bostäder på 
landsbygd så vill vi i första 
hand ha byggnation intill 
befi ntliga kollektivtrafi k-
stråk. Vi vill förtäta i våra 
samhällen med gång och 
cykelavstånd till våra pen-
delstationer. Inget konstigt 
med det, en (s)und politik. 

Men det är naturligtvis 
rent idiotiskt med dessa 
skenande taxehöjningar som 
riskerar omkullkasta allt sunt 
förnuft. Naturligtvis måste 
pengar in i systemet men 
gränsen för den enskilde 
resenären närmar sig och det 
kan ingen ansvarig politiker 
bortse ifrån. Vårt ansvar som 
Ale-politiker är glasklart: 
kriga i alla sammanhang för 
våra kommuninvånares vilja 
att hjälpa miljön, men det 
måste finnas vettiga förut-
sättningar. Är alla mode-
rata jobbskattesänkningar 
ansvarsfull politik? 

Kanske är det ännu träff-
säkrare att ha en låg kol-
lektivtaxa som bland annat 
gagnar förvärvsarbetande 
och studerande?  

Tyrone Hansson

Ännu dyrare 
kollektivtrafi k
– En vansinnig utveckling!

Nej Sven, jag är 
ingen alltigenom 
negativ person. 

Men jag har fortfarande 
svårt att se alla nyheter du 
skriver om. Att man efter 
fl era års förfall rustar upp 
elljusspåret kan väl i sig 
vara en nyhet, men den har 
ju alltid funnits där och den 
borde inte ha fått förfalla 
!  Bygdegården har funnits 
sedan “urminnes” tider, att 
renovera den är jättebra, 
men inget nytt. Bibliotek 
har vi haft i snart 40 år, det 
nya är möjligen att man 
kan gå in när det inte fi nns 
personal !  Du nämner även 
ett man lyckats stänga en 
icke befi ntlig parkering 
(ödetomt efter fritidsgård). 
Hur många år tog det ? 
Att man fortfarande kan 
parkera där genom att köra 
en kort bit över gräset 

lämnar jag därhän. Så har 
vi då gruset som blev till 
konstgräs. Faktiskt en rik-
tigt bra åtgärd, men kanske 
inget nytt för oss som slutat 
springa efter “lädret”. Att 
man fl yttar boulebana och 
parkeringar är ju bara en 
följd av detta, de har ju fun-
nits där tidigare.

Inte ens byggstart för 
lägenheter vid gamla präst-
gården torde vara en nyhet. 
Hur länge har inte detta 
dragits i långbänk. 5 år 
räcker väl inte ?

Nej Sven det är “för 
mycket snack och för lite 
verkstad” (förlåt det kanske 
blev för mycket Göteborgs-
humor där). Jag menar nog, 
att det krävs betydligt mer 
än lite “nygammalt”.

Den dagen någon sätter 
spaden i jorden och bygger 
48 hyreslägenheter och 32 

bostadsrätter vid torget, 
då snackar vi nyheter. Den 
dan man totalrenoverar 
“vårdcentralen” och flyttar 
tillbaka läkare, tandläkare 
och annat, så att vi som vet 
hur det var för sisådär 25 år 
sedan känner igen oss, då 
snackar vi nyheter.

Kanske mitt gnäll på slöa 
hundägare och lata villaä-
gare uppfattas som negativt. 
Vid behov kommer jag att 
fortsätta med detta.

För kännedom så köpte 
jag “några kvadrat” av konst-
gräset. Kanske kommer ner 
och lånar en läderkula för 
att se hur det känns.

Det enda som är påtagligt 
nytt här i år är väl avsakna-
den av mördarsniglar !!

Jag önskar dig och alla 
andra en skön sommar.

Inge Nytt

Inge Nytt svarar Sven Rydén

I Alekuriren v 24 var 
Mikael Berglund inter-
vjuad om ”Folkhälsan i 

fokus”, med underrubriken 
”Ale ska bli en välmående 
kommun”.

I ingressen säger han att 
Alliansens och Aledemo-
kraternas budgetförslag 
för 2014 sätter folkhälsan i 
fokus.

Det görs med ett ung-
domsperspektiv, men det 

nämns ingenting om att 
fokusera på äldres hälsa.

Vid vårt KPR-möte den 
13 juni ställde vi frågan till 
Mikael Berglund om varför 
inte de äldre ska vara med 
i programmet för en bättre 
folkhälsa.

Vi fick ett mycket luddigt 
och mångordigt svar som 
gick ut på att det bästa är att 
satsa på att ungdomarnas 
hälsa ska förbättras så att de 

har med sig detta när de blir 
gamla.

Med den attityd och 
inställning till äldre som 
Mikael Berglund visar bör 
han för sin egen skull önska 
att han inte blir pensionär.

Vi i pensionärsorgani-
sationerna kräver att varje 
pensionär ska respekteras 
som den unika person han 
eller hon är.

Vi kräver att pensionärs-
organisationerna respekteras 
och inte blir överkörda när 
det passar kommunens poli-
tiker och tjänstemän.

En kommunal politiker 
eller tjänsteman förbrukar 
direkt hela sitt förtroendeka-
pital genom att diskriminera 
pensionärsorganisationerna.

Sammanfattningsvis 
efterlyser vi en positiv attityd 
hos Ale kommuns ledning 
och tjänstemän mot äldre 
personer och deras organisa-
tioner i kommunen.

”Vi pensionärer är också 
människor, fast inte lika 
länge. Än så länge är vi i alla 
fall röstberättigade”.

Ålderism kan närmast för-
klaras som: ”Diskriminering 
mot äldre”.

Hans Åström

Ålderism på hög nivå
"Vi pensionärer är också människor"

www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
informerar

Protokollet från regionfullmäktiges 
 sammanträde 10 –11 juni 2013 är justerat. 
Anslag om justeringen har tillkännagivits 
på regionens anslagstavla den 19 juni.

Protokollet finns på Regionens Hus, Residenset, Torget i 
Vänersborg men kan också läsas på  
www.vgregion.se/rfhandlingar

Ansökan om bygglov för flerbostadshus 
på fastigheten Nödinge-Stommen 
1:335 har inkommit från Peab till Sektor 
Samhällsbyggnad, Plan och bygg. 
Flerbostadshuset planeras att byggas 
i ungefär samma utförande som 
flerbostadshuset strax intill. Åtgärden 
strider mot gällande detaljplan genom 
att byggnaden överskrider den tillåtna 
byggrätten med ca 5 %. Handlingarna finns 
tillgängliga på Sektor samhällsbyggnad, 
kommunhuset i Alafors.
 

Synpunkter skall vara skriftligt inlämnade 
senast 2013-07-10 till adressen: Sektor 
Samhällsbyggnad Plan och bygg, Ale kommun, 
Ledetvägen 6, 449 80 Alafors

Samhällsbyggnadsnämnden

KUNGÖRELSE

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!


