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LEIF ANDERSSON

FÅR VILA. Månsa kvarn i Hjälm var i drift från 1700- talet till mitten 1970-

talet. Här har en kasserad kvarnsten har lagt sig till ro.

STORT TACK till er som 
hjälpte mig upp när 
jag vurpade med cy-
keln på en isfläck 
onsdagen den 7 no-
vember, tidigt på mor-
gonen vid bron nära Adéles  
kiosk. En extra ros till Karin på 
Skatteverket som ringde ambu-
lans och tog hand om min cykel.

Aldrig mer utan hjälm

VILL GE ELISABETH med medar-
betare ett fång med rosor som 
ordnade teater på Kiviks äldre-
boende och bakade bakelse på 
Gustav Adolfsdagen.

Birgit med många "era

VI VILL GE en jätteros till far-
far och morfar för att de hjälp-
te oss när vår bil gick sönder 
när vi åkte på badsemester till 
Danmark. Bilen slutade fungera 
i Ängelholm. Vi ringde, och de 
körde dit och bytte bil så att vi 
kunde fortsätta. Sen åkte de ner 
dagen efter och fixade hem bi-
len. Tack ni är underbara!

Moa och Emil

DAGENS RIS TILL DIG MAN 

som misshandlade vår 
hund på Iduns väg i 
Kolla i onsdags den 
14/11. Ett myck-
et, mycket dåligt 
och svinaktigt 
agerande från 
din sida. Vi kan bara 
hoppas att vår hund inte 
kommer att få några men av 
dina slag med ditt koppel. Min 
fru sa ju att det är en valp, det 
hörde du säkert, men ändå slog 
du honom över hans ansikte 
med ditt koppel. Vi själva ned-
låter oss inte att slå våra hundar 
som vi har och har haft. 

Ulf W

DAGENS RIS till den hundäga-
re som lämade ett stort visit-
kort på trappan vid NH. Äckligt, 
det blev extra skosmörjning. 
Använd bajspåse!

Margareta Hansson

DAGENS ROS

DAGENS RIS

ROSOR SOM  RIKTAR SIG  TILL 
företag hänvisar vi till annons-
avdelningen, tel 0300-101 75.  

KÄRA POLITIKER, kära Sverige 
vart är vi på väg? Efter att ha 
läst artikeln i Norra Halland 16 
november, om Bukärrsgården 
i Särö som går igenom viss 
nedskärning just nu, kliar det 
i fingrarna på mig att skriva 
några rader. Tänk att vara en-
hetschef för ett äldreboende! 
Stå mellan anhöriga, ursinnig 
personal och order från politi-
ker som inte tycker sig veta ett 
skvatt om hur det fungerar på 
en avdelning – i verkligheten. I 
vår verklighet. 

Alla som har sina anhöriga 
på boenden ska vara glada att 
där traskar runt underbetalda 
”slavar”, på knäna, fast med ett 
hjärta på rätt plats.

Dom ska vara glada att det 
finns undersköterskor som tar 
med sig mjölk hemifrån för att 
de boende ska få en skvätt på 
gröten. Nu hänger ni inte med 
va? Nej, ni förstår så länge allt 
ser bra ut på papper, det vill 
säga att så länge personal fyl-
ler i att aktiviteter är gjorda en 
gång om dagen, att de kommer 
ut en gång i veckan, att du-
schen sker två gånger i veckan. 

Fixar och donar för att det 

ska komma en kommunfull-
mäktig till avdelningen och bli 
tagen med storm. Då spelar 
det ingen roll hur verkligen-
heten ser ut, en förstasida på 
Norra Halland är mer prestige 
minsann. 

AT T MAN nollvikar och inte 
längre tar ut sina raster är det 
minsann ingen som reagerar 
på! Att man går två personal 
på kvällarna och tar hand om 
13 människor det är ingen pre-
stige, det är dina arbetsuppgif-
ter. Som om det vore nog med 
de arbetsuppgifterna! Oh nej, 
inte på långa vägar. 

Nu sitter jag och klagar och 
säkert fler med mig. Men tänk 
på de äldre som har levt i dryga 
nittio år och inte kan få en vär-
dig minut ens i sista akten av 
historien. Det vore väl dumt att 
satsa några ynka ören på dem? 
Dom ska ju snart passera? 

Ja! Exakt så känns det för 
oss som brinner för det vi gör 
och som brinner för de gam-
la goa människorna. Vi bor-
de få någonting! Inte nedskär-
ningar år efter år. Inte hotande 
ord, inte ”passar det inte så 

gå”, inte att man inte tillför 
någonting till avdelningen, för 
ska jag vara ärlig så vet inte 
ens enhetschefen hur vi arbe-
tar – bara på fejkade papper! 
Det ska inte finnas rädsla över 
att kanske veta att man är näs-
ta man till att gå. Ingen ångest 
när man kommer hem för att 
man inte har hunnit allt som 
man skulle vilja ha gjort innan 
man slutade. 

Nej kära politiker, det är 
dags att vända på trenden och 
få undersköterska till ett att-
raktivt arbete, om det inte re-
dan är försent?

NI KANSKE TROR som många sä-
ger att det ”bara” är att torka 
rumpa, men gudarna ska veta 
hur mycket mer vi gör. 

Jag skulle vilja se Er älska-
de politiker och stadsminister 
sitta bredvid en döende män-
niska och försöka dämpa hen-
nes ångest, torka hennes tårar, 
smörja hennes läppar, och hål-
la hennes hand i sista andeta-
get. Men vänta nu… Hinner 
vi det?

En till frustrerad  

undersköterska i mängden. 

Hinner vi hjälpa de döende?

Genmäle till artikel ”HA-
koppling bakom vräkning” i 
NH 16 november.
Närpolischef Christer Bart-
holdsson innehar inte en sådan 
position att han kan göra sig till 
uttolkare för hur hela Polissverige 
tänker eller bedömer mc-klub-
bar. Lars Öjelind, rikskrimina-
lens främste expert på så kalla-
de ”mc-gäng”, är den polis som 
företräder svensk polis i rätts-
förhandlingar samt uttalar sig i 
pressen omkring mc-klubbsären-
den. Öjelind företrädde polisen i 
en rättsförhandling och ställdes 
mot väggen av Payback Sverige 
över vilka faktiska belägg poli-
sen har för mc-klubbarnas kri-
minella status i ett ärende kring 
återkallande av en persons va-
pentillstånd. 

ÖJELIND HÄNVISADE i rätten till att 
begreppet ”kriminella mc-gäng” 
begagnades av polisen som ett 
allmänt språkbruk”. 

I nästa instans hänvisade 
Öjelind till att begreppet var ”vad 
polisen valt att kalla mc-klubbar-
na”. Domarna gick emot polisen 
då Öjelinds uttalanden påvisade 
att polisen inte i sak kunde fram-
lägga ett enda bevis för klubbar-
nas kriminella status när de för 
första gången ställdes emot väg-
gen. Vis av erfarenheten uttalade 
Öjelind därefter så sent som den 
15 oktober i Aftonbladet: ”Inom 
polisen pratar vi enbart om kri-
minella individer i sammanslut-
ningar”. Öjelinds uttalande så-
som representant för polisen är 
därför Polissveriges officiella po-
licy avseende mc-klubbar! 

VAD GÄLLER Bartholdssons utta-
lande att klubbar skulle finan-
siera verksamheten med krimi-
nalitet är det en sak som polisen 
trots 20 års heltäckande polis- 
övervakning aldrig lyckats leda 
i bevis varför det måste betrak-
tas såsom en vandringssägen och 
inget annat.

Så backa, Bartholdsson. Läs 
på, gör om, gör rätt! 

Peter Schjerva,  

ordförande Payback Sverige

Backa om 
kriminella 
mc-gäng!


