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BOHUS. För sju år sedan 
fi ck Karl-Erik ”Kalle” 
Lindfors, 80 diagnosen 
Parkinsons sjukdom.

Trots att sjukdomen 
inneburit nya begräns-
ningar ser han ändå 
ljust på tillvaron. 

I Ale uppmärksammas 
Internationella Parkin-
sondagen med Öppet 
hus och föreläsning på 
Vikadamm i Älvängen 
torsdagen den 10 april. 

– Symptomen kom smygan-
de. Det började med stelhet 
i höger sida och jag gick 
dåligt. Det sista året har jag 
även börjat få svårt att tala. 
Det som kändes värst när jag 
fi ck diagnosen var vetskapen 
om att den inte går att bota, 
att det enda man kan göra är 
att fördröja förloppet. Men 
man får vara glad att man 
hållit sig frisk så pass länge, 
säger Karl-Erik ”Kalle” 
Lindfors.

Ändå är hans symptom 
relativt lindriga och även om 

stelheten gör det svårt att 
röra sig upplever han sällan 
de typiska skakningarna som 
ofta associeras med Parkin-
sons sjukdom.  

– De kommer bara när jag 
blir upprörd. Till dags dato 
har jag klarat det mesta själv, 
även om vissa saker tar dub-
belt så lång tid som innan, 
men ibland får jag ropa på 
frugan.  

Att Kalle nyligen fi rade 
sin 80-årsdag är svårt att tro 
och enligt honom själv är det 
familjen samt idrott och för-
eningsliv som hållit honom 
ungdomlig. 

– Jag spelade seriebord-
tennis i 40 år och har alltid 
varit en riktig föreningsmän-
niska.

Han är fortfarande he-
dersordförande i Göteborgs 
bordtennisförbund. 

Positiv inställning
Tillsammans med hustrun 
Britta spelade han även golf 
under ett tiotal år, men när 
han började få svårt med att 
få till kraften i slagen gick de 
istället över till mattcurling. 

– Vi har nog en ganska 
positiv inställning båda två 
och tar en dag i taget. Det 
är klart att livet har ändrats 
en del sedan Kalle blev sjuk, 
men det är som det är. Det 
kunde ha varit mycket värre, 

säger hon. 
Kalle Lindfors har ett 

långt arbetsliv i Ale kommun 
bakom sig, närmare bestämt 
35 år under samma arbetsgi-
vare.

Han har varit fritidschef, 
kommundelschef och inten-
dent för Repslagarmuseet 
och Glasbruksmuseet, men 
det första uppdraget i Ale var 
som hälsovårdsinspektör.

– Jag började innan kom-
munsammanslagningen, när 
det fortfarande var Skepp-
landa-, Starrkärr- och Nö-
dinge kommun. 

Kalle och Britta är med i 

en anhöriggrupp i Ale och 
tycker att de fått bra hjälp 
från kommunen. 

– Ju längre tiden går de-
sto mer kommer man tyvärr 
ifrån sina gamla kompisar. 
Det blir så när man inte 
kommer ut på samma sätt 
och träffar folk längre, men 
då är det bra att det ges möj-
lighet att träffa andra som 
kanske befi nner sig i liknan-
de situationer, säger Kalle. 

Ett sådant tillfälle infi nner 
sig torsdagen den 10 april då 
Internationella Parkinson-
dagen, som egentligen infal-
ler den 11 april, uppmärk-

sammas i Ale med aktiviteter 
på Vikadamm i Älvängen.

A n h ö r i g k o n s u l e n t e n 
Ann-Mari Thunberg hälsar 
välkommen.

– Det kommer att vara 
öppet hus där det fi nns chans 
att träffa bland annat ar-
betsterapeut, sjukgymnast, 
äldrepedagog och dietist. 
Därefter följer en föreläs-
ning av Christina Wikman 
Lundbom, verksamhetschef 
för Ger-rehabkliniken på 
Kungälvs sjukhus. 

 JOHANNA ROOS

Känt ansikte. Kalle Lindfors som nyligen firade sin 80-årsdag, har arbetat i Ale kommun i 35 år, 
bland annat som kommundelschef och fritidschef. För sju år sedan fick han diagnosen Parkinsons 
sjukdom och sedan dess ser hans och hustrun Brittas liv lite annorlunda ut.

– Familjen Lindfors tar en dag i taget
Positiv trots Parkinsons

PARKINSONS SJUKDOM

kronisk neurologisk sjukdom 

som leder till gradvis ökande 

rörelsesvårigheter, stelhet och 

skakningar.

hjärnans basala ganglier som 

innehåller signalsubstansen 

namn efter den brittiska 

läkaren James Parkinson, som 

beskrev sjukdomen för första 

gången år 1817.

son sjuka i Sverige. 

de ålder med fl est nyinsjuk-

nade mellan 50-70 år. 

dom är i de fl esta fall okänd, 

men vissa gifter och droger 

kan orsaka sjukdomen, liksom 

med mediciner, nedbrytning-

sakta. 

möjliga lindring av symtomen 

besvären själv genom att 

motionera och avstå från viss 

mat som försämrar effekten 

av medicinen.
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Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att

bostaden är besiktigad

innan försäljning.

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50lansfast.se/ale

ADRESS HUVUD EKÅS 125 BOAREA CA 110+25 M²/ 5 ROK   

TOMTAREA 8225 M² ACCEPTERAT PRIS 2 185 000 KR

VISAS SÖ 6/4 14.30-15.30, MÅ 7/4 17.00-17.45 

MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

CHARMIG VILLA - NÖDINGE
Med ett fantastiskt läge, strax öster om Nödinge finner ni

denna pärla. Insynsskyddat läge på stor tomt. Invändigt har

man lyckats behålla den ursprungliga charmen i form av

fina trägolv, vacker spis och kakelugn. Måste upplevas!ADRESS KROKÄNGSVÄGEN 230 BOAREA CA 156 M²

8 ROK ENERGIPRESTANDA 110 KWH/M² ÅR

TOMTAREA 723 M² ACCEPTERAT PRIS 2 800 000 KR

VISAS SÖ 6/4 13.00-14.00, TI 8/4 17.30-18.30

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

FRILIGGANDE VILLA - NOL
Rymlig, välplanerad och välhållen familjevilla i södra Nol.

Huset är beläget på en lugn återvändsgata med gångavstånd

både till förskola, skola, Ale Torg och pendelstation.

Ta chansen och visa ditt hus 
på Bomässan i Köpenhamn.
I slutet av maj kan vi presentera din villa, fritidshus eller ditt lantbruk på vår bomässa 

i Köpenhamn. Det finns ett stort intresse bland danska köpare för hus och gårdar i 

Sverige. Öresundsbron och direkttåg gör det enkelt att ta sig till västra Sverige från 

Danmark.

Kontakta oss redan i dag på 0303 - 24 56 50 eller besök oss på Ale Torg 14 och boka 

tid för en kostnadsfri värdering. Välkomna!


