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Rose-Marie Fihn  
1:a på kommunfullmäktigevalsedeln
9:a på riksvalsedeln
16 på regionvalsedeln

Ulrik Hammar 
1:a på regionvalsedeln                    

Folkpartiet vill investera för framtiden. Vi vill prioritera 
de svårast sjuka, stärka akut- och ambulanssjukvården, 
utveckla psykiatrin och satsa på forskning. Regionen 
ska erbjuda löner som lockar sjuksköterskor och 
annan personal att vidareutbilda sig och bidra med sin 
erfarenhet och kompetens.

Folkpartiet sätter 
sjukvården främst!

ÄLVÄNGEN. I fredags 
hade Ale DHR bjudit in 
till Politikerrace.

Representanter från 
de olika partierna 
fi ck prova på att vara 
funktionshindrad för en 
stund.

– En annorlunda, men 
samtidigt väldigt nyttig 
upplevelse, konstate-
rade kommunalrådet 
Mikael Berglund (M).

I tvärpolitiska team fi ck del-
tagarna rotera på tre olika 
stationer i Älvängen; Rese-
centrum, gågatan i centrum 
och Handelsplats Älvängen. 
15 politiker hade hörsammat 
inbjudan, däribland de båda 
kommunalråden – Mikael 
Berglund och Paula Örn 
(S).

– Vi är nöjda med uppslut-
ningen och responsen från 
de politiska företrädarna. 
Syftet med den här dagen är 
att beslutande politiker ska 
få en erfarenhet om hur det 
faktiskt är att vara funktions-
hindrad i Ale. Det kan vara 
bra att ha med sig när man 
ska fatta beslut i framtiden, 
säger Gunilla Wallengren, 
ordförande i Ale DHR och 
samordnare för fredagens ar-
rangemang.

Lokaltidningen fanns på 
plats vid Resecentrum där 
Mikael Berglund försattes 

med glasögon som plötsligt 
gjorde honom synskadad. 
Tätt bakom sig hade han 
Paula Örn som fi ck åka rull-
stol. Tillsammans skulle de ta 
sig till tågperrongen – ingen 
enkel uppgift.

– Jag letar efter hissknap-
pen, sade Mikael aningen 
frustrerat.

– Gå lite mer åt vänster, 
det brukar bli bättre då, 
skämtade Paula Örn.

Berglund fi ck anledning 
att ge igen när de skiftade 
och Paula fi ck överta glasö-
gonen med tunnelseende.

– Det är som din politik, 
infl ikade Mikael Berglund.

Insåg allvaret
En lättsam stämning var det, 
men det var inte utan att 
politikerna insåg allvaret i 
de funktionshindrades situ-
ation. Det blev påtagligt be-
kymmersamt för deltagarna 
när de skulle ta sig på och av 
pendeltåget.

– Kanten mellan tåg och 
perrong gör det svårt för 
den grupp av människor som 
sitter i rullstol. Jag är en av 
dem, sade Gunilla Wallen-
gren och tillade:

– Det fi nns hjälpmedel 
inne på tåget, men det krävs 
nio olika moment för att 
överbrygga steget mellan tåg 
och perrong.

På stationen vid Ica Su-
permarket fi ck de politiska 
representanterna testa på att 
vara blind och ta sig fram 
med käpp på gågatan ge-
nom Älvängen centrum, som 

handlarna också använder till 
att sätta ut trottoarpratare 
och exponera varor på.

Vid Handelsplats Älväng-
en utsattes deltagarna bland 
annat för rullstolsåkning där 
vägen lutar. De fi ck också ta 
sig in på en verksamhet som 
saknar dörrautomatik. Det 
hela avslutades med ett race 
från Apoteket till Copps en-
tré.

Givande dag
Samtliga parter tyckte det 
varit en givande dag. Gunil-
la Wallengren och hennes 
kamrater fi ck svara på många 
frågor.

– Om man ska ge en gene-
rell bild om hur det är att vara 
funktionshindrad i Ale kan 

man konstatera att det fi nns 
en del att göra. Ta exempel-
vis Ale Torg och nybyggda 
Handelsplats Älvängen så 

har man inte tänkt till fullt 
ut. Genom dialog hoppas vi 
kunna förbättra saker och 
ting, avslutar Gunilla.

LÖDÖSE. Samverkan 
över gränserna.

Det var budskapet 
när Moderaterna i Ale 
och Lilla Edet gjorde en 
gemensam manifesta-
tion vid tågstationen i 
Lödöse på fredagsmor-
gonen.

Förbipasserande 
pendlare bjöds på kaffe 
och bulle.

– Tillsammans förbättrar vi 
Lödöse och Alvhem. Invånarna 
i respektive kommun ser ingen 
gränsdragning och då ska inte 
politiker och tjänstemän göra 
det heller. Vi behöver sampla-
nera byggnation i området, det 
mår båda kommunerna bra av, 
säger Ales kommunalråd Mi-
kael Berglund.

Partivännen och opposi-
tionsrådet i Lilla Edet, Peder 
Engdahl, är inne på precis 
samma spår.

– Var och en av orterna är 
ännu för små för att kunna er-
bjuda bra service, men tillsam-
mans kan vi komplettera varan-
dra. Vi kan samverka kring till 
exempel återvinning, förskola, 
byggnation och kollektivtrafi k.

Ett helt trafi kmot i Alvhem/
Lödöse har högsta prioritet om 
man ska tro riksdagsledamot 
Camilla Waltersson Grön-
vall.

– Vi jobbar envist vidare 
med att få Trafi kverket att pri-
oritera detta.

JONAS ANDERSSON

FÖR DIG SOM TYCKER 
MILJÖ, SKOLA OCH 

ARBETE ÄR VIKTIGT!
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Moderaterna vill
samverka över 
kommungränsen

Funktionshindrade för en stund

Gunilla Wallengren, ordförande i Ale DHR, i samspråk med poli-
tikerna Elena Fridfelt och Paula Örn.

Elena Fridfelt insåg hur svårt det var att ta sig fram som blind 
på gågatan i Älvängens centrum.

Mikael Berglund fick känna 
på hur det är att vara synska-
dad och Paula Örn fick upp-
draget att i rullstol ta sig till 
tågperrongen.
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