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EN ÄLDREOMSORG

I vårt Ale ska trygghet vara en självklarhet för de äldre!

All omsorgspersonal ska behärska god svenska

Alla skall vara garanterade en plats på äldreboende efter 85år

Hemlagad mat till våra äldre

Avskaffa straffskatten för pensionärer

Antalet omsorgspersonal som besöker äldre i hemmet ska 

minimeras

Ale
Läs vårt lokala valmanifest på ale.sverigedemokraterna.selansforsakringar.se

Du får vårt larmpaket, installerat och klart, för 1 995 kronor.  
Är du Guldkund betalar du bara 495 kronor för grundpaketet. 

I månadsavgiften på 299 kronor ingår dygnet runt-uppkoppling  
mot vår larmcentral och support under hela avtalstiden. 

Trygghet för 299 kronor i månaden.

Ring oss på 020-20 79 00, eller gå in på LFlarmcentral.se

GÖTEBORG. Maten till 
äldre i Ale har blivit en 
het valfråga.

Socialdemokraterna 
vill att hemtjänstper-
sonalen ska laga maten 
i hemmen och Mode-
raterna föreslår att de 
lokala krögarna ska stå 
för maten.

I måndags drabbade 
Paula Örn (S) och Carina 
Zito Averstedt (M) sam-
man i en radiodebatt.

P4 Göteborg har arrangerat 
lokala valdebatter i radion. 
I måndags stod Ale i fokus 
och programledningen valde 
att belysa maten till de äld-
re som blivit en het potatis i 
valrörelsen. Oppositionsråd 
Paula Örn (S) lanserade i vå-
ras att hemtjänstpersonalen 
ska utbildas i matlagning så 
det blir möjligt för dem att 
ge de äldre som är beviljad 
hjälp med maten att få den 
lagad i hemmet.

– Det skulle innebära en 
förstärkt måltidsupplevel-
se. Finns det något bättre 
än doften av nylagad mat? 
Dessutom kan de äldre få 
vara med i tillagningen och 
påverka hur den ska smaka, 
vilka råvaror man vill använ-
da och så vidare. Idén har 
redan testats och genomförts 
i Lund och Munkedal. En 
vetenskaplig undersökning i 
Lund visar att samtliga var 
positiva, motiverade Paula 
Örn förslaget.

Moderaterna har kontrat 
med att de äldre ska få en 

”guldkantad” tillvaro med 
restauranglagad mat från de 
lokala krögarna. Kostnaden 
ska enligt partiet inte över-
stiga dagens, bortsett från 
distributionen som de just 
nu utreder hur den kan skö-
tas så effektivt som möjligt.

– Vi vill genom förslaget 
ge de äldre en större valfri-
het. De ska utan bekymmer 
kunna välja pizza på freda-
gen och en husman på mån-
dag. Om de vill ska de till 
och med kunna få äta ute 
på restaurang. Vi har många 
duktiga krögare som ser väl-
digt positivt på att hjälpa till 
med maten till våra äldre och 
förslaget är fi nansierat krona 
för krona, menade Carina 
Zito Averstedt.

Det sistnämnda höll inte 
Paula Örn med om. Enligt 
henne har fl era krögare som 
hon talat med sagt att det 
blir mycket svårt att leverera 
individuella portioner anpas-
sade efter olika behov och 
allergier.

– Förslaget är inte realis-
tiskt och långt ifrån fi nan-

sierat. De vet ju inte ens vad 
distributionen ut till de äld-
re kommer att kosta. Vi har 
räknat på det och kostnads-
ökningen skulle landa på cir-
ka 2,5 miljon kronor. Några 
sådana pengar fi nns inte av-
satta, underströk Paula Örn.

Moderaterna var mer öd-
mjuka i sin kritik av Social-
demokraternas förslag.

– Det är inget dåligt för-
slag, men vårt är bättre. 
Kockarna är yrkesmän och 
följer redan idag en mängd 
regler så jag är inte orolig för 
att de inte skulle klara upp-
draget. De som eventuellt 
inte håller måttet kommer 
automatiskt att väljas bort. 
De äldre bestämmer ju själ-
va från vilken restaurang de 
vill ha maten, sa Carina Zito 
Averstedt.

Idag lagas maten i Ale 
kommuns centralkök och 
körs ut i kylda matlådor. De 
äldre som P4 talade med var 
klart frestade av förslaget 
med restaurangmat.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Radiodebatt om mat till äldre

Paula Örn (S) oppositionsråd. Carina Zito Averstedt (M), le-
damot i Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden.

Den varma sommaren har 
präglat SPF Alebygdens 
aktiviteter. Stavgången på 
Dammekärr har lockat ett 
tiotal deltagare.

Fredagsvandringarna 
har bestämts från gång till 
gång. Hasse Svensson 
guidade oss i Nolbergen 
från Bryggarebacken till 
fältspatgruvan i Gillestan. 
I rekordvärme gick några 
tappra Pilgrimsleden från 
Gamlestaden via Nylöse 
kyrka och Kvibergs kyrko-
gård till Burmabacken. Här 
tog man buss tillbaka. Målet 
är att successivt avverka hela 

leden inom Ale.
Vi utnyttjar Ekorrstigen 

mellan Nödinge och Nol. 
I den vackra ekskogen har 
kommunen markerat stigar 
av olika längd. Tur att detta 
område räddades från be-
byggelse.

Vi tog pendeln till Göte-
borg och gick till Lilla Bom-
men. Här gick vi ombord på 
Älvsnabben och fi ck en fi n 
båttur till Färjenäs. Här gick 
vi upp på en höjd där en 
föregångare till Göteborg 
har legat. Efter fi ka gick vi 
efter kajen till Lindholmen 
och tog bussen .

Kurt Svensson ledde 
vandrarna på en tur från 
Skönningared till Knaptorp. 
Här hade man turen att pas-
sa bussen ner till Älvängens 
Resecentrum.

Denna vecka börjar de 
planlagda vandringarna med 
en promenad på Säbyleden 
på Tjörn. Se mera i matri-
keln.

Redan nu vill jag göra 
reklam för en resa till Oslos 
storslagna nya opera den 25 
april. Vi ser La Traviata av 
Verdi. Anmäl intresse!

Lennart Mattsson

Aktiviteter med SPF Alebygden

www.alesossarna.se

Anki PaulinPaula Örn

STUDIER ELLER ARBETE 
INOM 90 DAGAR!

I FRAMTIDENS ALE
HAR VI EN NOLLVISION FÖR 
UNGDOMSARBETSLÖSHET


