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Matnyttigt verktyg
Reko-ringarna, handeln med närproducerad mat utan
mellanhänder, blir allt populärare. Mia Magnusson,
utredare på Miljöförvaltningen och projektledare för
Hållbar landsbygd Sjuhärad, berättar hur det funkar.
– På ett bestämt datum sker utlämningar av
varor, där konsumenten förbeställt närproducerade varor av de olika producenterna via
Facebook.
– Ett av fokusområdena i Hållbar landsbygd
Sjuhärad är lokalproducerad mat, och Rekoringen är ett intressant verktyg i det arbetet,
och vår strävan efter en hållbar landsbygd, ett
hållbart samhälle, säger Mia Magnusson.
– En tanke är att överbrygga den där osynliga muren mellan stad och land. En utvärdering visar att Reko-ringarna är ”relationsmat”,
de skapar relationer mellan konsumenter,
mellan konsument och producent, och mellan
producenter, som träfas regelbundet på olika
parkeringsplatser. Det gör också att maten avanonymiseras, det är inte bara en prislapp och

en innehållsförteckning. Utvärderingen visar
att man också värdesätter maten och minskar
matsvinnet. En annan sida är att man får större
känsla för vad som är i säsong.
Reko-ringarna ger hållbarhet i alla tre dimensioner: social, miljömässig och ekonomisk.
– Det fnns producenter som startat på
grund av reko-ring, berättar Mia Magnusson.
– Underifrånperspektivet är viktigt. Det
fnns ingen organisation som styr, ingen överbyggnad. Det enda som behövs är en administratör av en facebookgrupp och en plats.
Hur kan verksamheten utvecklas?
– Man har sett att vissa grupper, till exempel
äldre, inte handlar på Reko-ring, så i till exempel Ulricehamn, har man valt att bjuda in pensionärsföreningar för att visa hur det fungerar.

Fotnot: Reko-ring har utvärderats med både enkäter och intervjuer. Det fnns idag sex stycken, i olika delar av Sjuhärad.

Pride sätter färg på Borås 27-29 juni
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De är värstingar i naturen. Ofta vackra
och intressanta, men de växer och sprider
sig så det knakar och riskerar att ta över
annan växtlighet. Det handlar om de invasiva växterna, de som sprider sig snabbt
på andra växters bekostnad och kan orsaka stora problem och kostnader.
Invasiva arter fnns i både fora och
fauna. Jätteloka och spansk skogssnigel är
väl kända exempel. Vissa har tagit sig hit
naturligt, på egen hand, andra har förts in
som ofrivilliga fripassagerare i importerat
växtmaterial, eller i till exempel större
fartygs ballastvatten. Handeln med trädgårdsväxter och odlingen av dem anses
vara de största spridningsvägarna.
I Projekt invasiva arter i Borås kartläggs utbredningen och spridningen av
problemväxterna i kommunen. Det syftar
också till att sammanställa och sprida
kunskap om hur växterna kan bekämpas
eller begränsas i sin utbredning.
Nu kan du som springer på jätteloka,
parkslide eller vresros eller någon annan
invasiv växt rapportera fynden via Borås
Stads applikation Invasiva arter som fnns
att ladda ner.
Några av de värsta invasiva arterna fnns
listade av EU. Dessa arter är förbjudna att
importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen
eller hålla som husdjur. Dessa arter kan
rapporteras direkt till artportalen på Artdatabanken (länk på boras.se).
Den gula skunkkallan är
mycket invasiv. Akvarie- och
dammväxten Kabomba
riskerar att bli det.
Nu kan du anmäla
fynd av dem i din
mobiltelefon.

Kabomba

Skunkkalla

Den 27-29 juni arrangeras Borås Pride, en festival med workshops och föreläsningar och förstås en
regnbågsfärgad Prideparad, allt med normkritik, inkludering och hbtq-personers livssituation i centrum.
– Pride förknippas ju i hög grad med paraden, men Pride är så mycket mer och vi märker att intresset för våra olika programpunkter
hela tiden växer, säger projektledaren Daniel Karlsson.
Har du någon programpunkt du särskilt skulle du vilja lyfta?
– Det diplomatiska svaret är förstås att jag vill lyfta dem alla, men en normbrytande sagoläsning i Stadsparken, av en dragshowartist,
tycker jag är värd ett extra omnämnande. Men som sagt, vi har många program, föreläsningar och utställningar, säger Daniel Karlsson.
Borås Pride startar den 27 juni med föreläsaren och krönikören Åke Englund som invigningstalare.

Såklart Borås är en tidning från Borås Stad

3 frågor till

Ledare

...

... INGRID FREDRIKSON
projektledare för Globala
Borås, där kommunen
samarbetar med Sida,
Borås Energi och Miljö,
PulsFM och andra.
Vad handlar Globala Borås om?
– Globala Borås handlar om att lyfta FN:s globala mål och visa vad
som görs på det lokala planet. ”Tänk globalt och agera lokalt”. Det är
en möjlighet att sätta det lokala hållbarhetsarbetet i ett sammanhang
och visa hur det bidrar till den globala utvecklingen.
Varför är kommunerna viktiga i arbetet för den globala
hållbarheten?
– Kommunerna är viktiga när det gäller att skapa en känsla av samhörighet. Det är här vi bor och det är viktigt att visa att det arbete som
utförs lokalt faktiskt till slut kan göra skillnad på det globala planet.

Hur och när kommer det att märkas i Borås?
– Det kommer att märkas vid fera olika tillfällen under året. Inte minst
i slutet av augusti, när Globala Borås i samarbete med radiostationen
PulsFM sänder radio direkt ute i de olika stadsdelarna. Syftet med det är
att lyfta frågan om integration och social samhörighet. Det blir musik,
intressanta intervjuer, tävlingar och stadsdelskamper.

DALTORPSKOLAN F-6 PÅ NY ADRESS
Daltorpskolan F-6 startar höstterminen i nya, fna lokaler på Gässlösavägen 52. Det gäller alltså bara elever från förskoleklass och till och
med årskurs 6. Elever i årskurs 7-9 studerar vidare i samma lokaler
som tidigare.

Lilla EM lyfter friidrott i Borås
Den 18-21 juli arrangeras U20-EM i friidrott på Ryavallen med 1 500
tävlande från 51 nationer. Med de kommande tävlingarna som inspiration
har skolprojektet Lilla EM pågått sedan september 2018 och just avslutats.
Ett tjugotal av Borås grundskolor har under devisen ”Friidrott för alla”
deltagit i klasstävlingar (årskurs 3-6) i terränglöpning 600 meter, 60 meter,
längd, kula och ”kurirstafett”. Årskurserna 6-9 har fått föreläsningar av
bland andra friidrottsambassadören, föreläsaren och den tidigare mångfaldiga VM-medaljören Emma Gren.
I ett tidigt skede av projektet höll friidrottstränaren Carina Lindberg i
IK Ymer i en studiedag med både teori och praktik för ett 40-tal idrottslärare.
– Vi har ju redan friidrott på schemat och det här är ett sätt att öka intresset ytterligare, genom att eleverna får mer kunskap, säger Julio Garcia Atterström, verksamhetschef vid Grundskoleförvaltningen.
Lilla EM är ett samarbete mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen
och Grundskoleförvaltningen i Borås Stad, IK Ymer och Svenska Friidrottsförbundet. Projektet är ett sätt att öka intresset för friidrott i Borås, men
också att stimulera skolelevernas fysiska utveckling; det handlar om det man
kallar de fem grundegenskaperna: snabbhet, uthållighet, styrka, koordination
och rörlighet.
Alla deltagare i Lilla EM erbjuds att hämta ut en biljett till torsdagens
och fredagens tävlingar under U20-EM på Ryavallen för att på nära håll
se morgondagens friidrottsstjärnor.

Det ska kännas tryggt
att åldras i Borås

S

å som jag minns det gick vi där tillsammans i Träslövsläge.
Jag runt 10 år och min farfar närmare 90. Vi var på väg ner
till hamnen för att köpa lite nyfångad fsk. Han berättade
olika historier för mig ur sitt långa liv. För mig var dessa
stunder tillsammans med farfar stunder av lycka. Stunder som för alltid
skall fnnas kvar i minnet.
Min farfar fck ett långt liv. Han gick bort när han var 97 år. Och efter
ett hårt och arbetsamt liv, bland annat som färgare på Borås Wäfveri,
fck han en bra ålderdom. Sista året bodde han på ett äldreboende.
Omvårdnaden var bra, boendet var dock ett fyrbäddsrum. Mycket har,
som väl är, hänt på 25 år. I dag är fyrbäddsrummen blott ett minne.
Äldreomsorgen har utvecklats sedan min farfar tog del av den, men
vi har fortfarande fera utmaningar framför oss. Medellivslängden ökar
för varje år. I Sverige är medellivslängden för män närmare 81 år och
för kvinnor drygt 84 år. Det betyder att äldreomsorgen behöver mer
resurser och kommer att behöva ännu mer de kommande åren. I Borås
vill vi stärka äldreomsorgen genom att utbilda fer personal, samtidigt
som vi tar hand om den personal vi har genom fortbildning och validering.
Vi måste också lyssna till den enskildes önskemål. Många uttrycker
en vilja att bo kvar i hemmet så länge som möjligt, medan andra vill
omge sig med människor. Vi ska därför bygga fer trygghetsbostäder,
både inne i och utanför staden, samtidigt som det ska fnnas fer korttidsplatser tillgängliga på fer platser runtom i kommunen.
För människor som söker gemenskap och samverkan fnns i dag
Träfpunkt Simonsland i Borås. Där fnns aktiviteter för alla åldrar,
även om besökarna i de festa fall är äldre invånare från staden.
Träfpunkten har visat sig vara populär – 200 000 personer passerar
dörrarna varje år. Utbudet av aktiviteter är stort. Det fnns alltifrån
musikaktiviteter, boule och handarbete till gemensamma utfykter.
Totalt arrangeras 5 000 aktiviteter per år.
Träfpunkt Simonsland har även ett samarbete med Stiftelsen Curamus.
Genom att anmäla sitt intresse till stiftelsen kan du få ett uppdrag som
innebär att du engagerar dig i aktiviteter och evenemang som äger rum
på Simonsland eller utanför, ägnar dig åt besöksverksamhet eller kommer med egna idéer.
Det fnns fer mötesplatser runt om i staden: Mötesplats Norrmalm,
Vågen och Sandared för att bara nämna några. De är
specifkt riktade till seniorer i syfte att de ska ha en
naturlig plats att gå till där de kan känna samvaro
och delta i olika evenemang. Mötesplatserna är
till för besökarna, varför verksamheten också
utformas tillsammans med besökarna. På det
sättet blir deras önskemål verklighet.
I Borås ska det kännas tryggt och meningsfullt att åldras. Att bli gammal ska innebära
att du fortsätter utvecklas som människa, tar
till dig kunskap och inspireras av andra. Vårt
mål är att alla ska ha en bra ålderdom,
och det ska vi fortsätta arbeta för.
Ulf Olsson (S)
Kommunstyrelsens
ordförande
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”De gamla är inte
så gamla längre”

terstock
Bi ld: shut

tema: seniorer

De allra festa äldre utgör en resurs för samhället på många plan, heter
det i Välfärdsbokslutet (2016) – för sina familjer i form av stöd, hjälp och
erfarenhet, och för samhället i stort genom till exempel ideellt arbete och
föreningsliv.
En utmaning är att hantera de skillnader som fnns mellan olika befolkningsgrupper och geografska områden, konstaterar Välfärdsbokslutet,
som mäter hur socialt hållbart Borås är.
– Det vi kan se vad gäller ekonomi och hälsa är att den inte är jämlikt
fördelad. Pensionsmyndigheten uppskattar att ungefär 12 procent var att
betrakta som fattigpensionärer 2018, eller hade väldigt låga inkomster.
Särskilt gällde det kvinnor, som låg på 15 procent.
– Och den psykiska ohälsan minskar inte. Många söker för psykosomatiska symptom. Ingen annan grupp får så lite samtalstid, det är mest
medicinering som erbjuds, säger Jolin Sewén.
H70-studierna visar samtidigt att blodtrycket blir allt bättre bland de
undersökta, och att män och kvinnor blir allt mer lika varandra, både vad
beträfar intellektuella och kroppsliga funktioner.
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Jolin Sewén, utveck ling
sledare vid
Frit ids- och folk hälsof örv
altn ingen.

– Kronologisk ålder säger ganska lite om vilka vi är och vad vi kan göra,
säger Jolin Sewén. Hon hämtar en sifra från riksdagsledamoten och läkaren Barbro Westerholm, som nyligen föreläste i Borås.
– 93 procent av alla över 65 år är friska!
– Jag tror vi måste ställa om när allt fer håller sig friska längre, säger
Jolin Sewén. Ska vi ha en pensionsålder? En gräns? Det handlar om att ta
vara på mänskliga resurser.
Jolin återkommer till AgeCap och forskaren Ingmar Skoog.
– Hjärnan är plastisk, så vi lär hela livet om vi håller hjärnan igång. På
samma sätt bygger vi muskler, det är aldrig för sent att börja. Det har
inte varit så intressant att forska om det tidigare. Därför är den här forskningen jättespännande.
– De gamla är inte så gamla längre.
ulf johanson

Bilder: ANNA SIGGE

– Generellt mår äldre människor bättre än någonsin tidigare. Det visar
inte minst H70-studierna, där man sedan 1983 studerar 70-åringar.
Det säger Jolin Sewén, kunnig om folkhälsofrågor vid Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås Stad där hon jobbar som utvecklingsledare.
H70-studierna i Göteborg har sedan 1983 tittat närmare på 70-åringar,
unga äldre, som de också kallas. Forskare från många olika institutioner
undersöker samma personer födda ett visst år. Den senaste undersökningen ägnade sig åt människor födda 1944.
Enligt Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för AgeCap,
Centrum för åldrande och hälsa, visar studierna att det skett enorma förändringar när det gäller åldrandet.
”Vi brukar säga att 70 är det nya 50, vilket innebär att man som
70-åring i dag kan ha en fysisk och intellektuell kapacitet som en 50-åring
för 30 år sedan”, skriver Ingmar Skoog.
Också attityderna har förändrats mycket, till exempel till resor och liknande. Man vill hinna med att resa innan man blir gammal.
– ”70 är det nya 20” handlar som begrepp mer om vad man väljer att
göra med sin tid. Här fnns många köpstarka, friska personer som gillar
att resa, säger Jolin Sewén om de förändrade livsloppsperspektiven. Och
medellivslängden ökar stadigt.

Bild: shutterst

ock

– Kronologisk ålder säger ganska lite om vilka vi är
och vad vi kan göra. De gamla är inte så gamla längre.
Det säger Jolin Sewén, som arbetar med
folkhälsofrågor i Borås Stad.
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tema: seniorer
Tvättstugor och parkeringar är
stötestenar för äldre likväl som
för yngre, säger Borås Stads
äldreombud Maria Nilséus.

Maria Nilséus
Samtalare & ombud
för stadens äldre

Ett gott liv, så ser det ofta ut när Maria Nilséus
far runt och möter människor i kommunen,
till exempel på mötesplatser eller hemma vid
köksbordet.
Hon är sedan 1 januari 2017 äldreombud i
Borås Stad, en röst för de äldre och en länk till
kommunens politiker och tjänstemän.
I Borås lever i runda svängar 22 000 boråsare
som är 65 år och äldre.
Det innebär att var femte invånare i kommunen är pensionär.
– De allra festa jag möter mår väldigt bra, är
engagerade och har fullt i almanackan.
Vi träfas på Simonsland, träfpunkten som
sjuder av liv måndag till fredag. Maria Nilséus
berättar hur det kan se ut:
– Det är väldigt populärt att spela kort i
Borås. Hit kommer många för att spela canasta,
samba-canasta och whist. Och bridge förstås.
Bridge är störst. Vi har ett helt rum härnere där
de spelar bridge. Olika gäng som möts.
– Vi har ett gubbagäng också, om jag får kalla
dem det, som kommer hit ofta. De äter frukost,
kollar var de eventuellt frånvarande kompisarna
håller hus. Underbart gäng.
Det är mest kvinnor som kommer till mötesplatserna. Invandrare eller nysvenskar möter vi
mer sällan, berättar Maria.
Här på Simonsland är det mycket föreningar,
så ute på de andra mötesplatserna hittar vi fer
seniorer utanför föreningslivet.
Men hon ser också en annan sida, de som
inte mår så bra, är ensamma, och av olika skäl
olyckliga. Hon möter dem inte sällan i ett telefonsamtal.
– Den skaran växer, i alla fall de som tar
kontakt med mig. Jag får fer och fer sådana
samtal, till och med självmordssamtal, säger
Maria Nilséus.
– Jag tänker att om man ringer en tjänsteman
i kommunen för att berätta att man vill avsluta
sitt liv, så tror jag man är väldigt, väldigt en-
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sam. De här samtalen är nya för mig, de började väl komma förra året i stort sett. Tidigare
har jag förstås haft samtal från människor som
varit väldigt ensamma, eller mått dåligt, men
inte så illa som de här samtalen.
Det står i bjärt kontrast till den livliga samvaro som hörs från restaurang och möteslokaler
här på Träfpunkt Simonsland.
– Man blir väldigt berörd av sådana här
samtal, första gången visste jag knappt vad jag
skulle svara, säger Maria Nilséus.
Nu är hon bättre förberedd. Har en strategi.
Kloka frågor att ställa. Hon säger att hon försöker skapa en relation till den som ringer. Samtalen kommer ofta före helgen, och Maria kanske föreslår att de ska höras igen efter helgen.
– Jag försöker också hänvisa till dem man vet
är bra på sådana här samtal, diakonerna till
exempel som är fantastiska. Eller jourhavande
medmänniska, eller jourhavande präst, säger
Maria, som själv gått en utbildning om psykisk
ohälsa i Borås Stads regi.
– Sen har vi också de sociala samtalen som
alltid funnits, ensamma människor som vill ha
kontakt men inte är beredda att ge sig in i föreningslivet eller gå till en mötesplats. Det första
steget kan vara väldigt svårt om man suttit
hemma länge, säger Maria Nilséus.
Man får ta ett steg i taget, menar hon. Ett
möte, en kopp kafe, en tur till stan med bussen.
– Min roll är att lotsa människor vidare, ge
dem ett förslag på hur de kan gå vidare.
Öppna mötesplatser är bra. Man behöver inte
umgås för att man går till en öppen mötesplats,
men man får vara bland andra människor.
Jag frågar Maria om hon tror att ensamheten
ökat. Kanske är det så, säger hon, men det är
bara en känsla hon har.
De som mår bra då? Det stora fertalet? Dem
hör vi inte av så mycket. Jo, synpunkter kommer in förstås.

Bild: ANNA SIGGE

De festa äldre boråsare som Maria Nilséus möter
mår mycket bra, är engagerade och har fullt i
almanackan. Men hon ser också en annan, mörkare
sida. Möt Maria Nilséus, äldreombud i Borås Stad.

”Man blir väldigt

berörd av sådana
här samtal, första
gången visste jag
knappt vad jag
skulle svara

”

MARIA NILSÉUS

– Jag får förstås höra en del negativ kritik,
men jag hör också mycket positivt om vår
kommunala verksamhet, och jag tycker det är
viktigt att föra det vidare, säger äldreombudet
Maria Nilséus.
Hon brukar fråga vad som är bra? Vad som är
mindre bra, eller dåligt?
Det som är påfallande är att hemtjänsten får
så mycket beröm under det senaste året.
– Människor är mycket nöjda med bemötandet de får. Även om personalen har ett pressat
tidsschema tar de sig ofta tid för att göra det
lilla extra. Det kan också handla om så enkla
saker som några enkla ord, en fråga, om hur

omsorgstagaren mår. Och människor uppskattar verkligen att man bryr sig.
– Det kommer att stå mycket om bemötande i
nästa rapport, skrattar Maria Nilséus, för hemtjänsten har fått såå mycket beröm 2018. Och
jag vet att man har jobbat mycket med de här
frågorna. Resultatet visar sig nu.

– Jag vet inte, men jag träfar på dem ganska
ofta, mest kvinnor, som är de som oftast hör av
sig. Män hör mer sällan av sig.
Ekonomin är också en faktor som påverkar hälsan. Maria möter dem som visserligen inser vikten av att röra sig och äta bra, men också tycker
att det till exempel är dyrt med frukt och grönt.

Ekonomiskt skiljer det sig mycket åt, precis
som i samhället i övrigt.
Många av de 22 000 äldre boråsarna har det
gott ställt, de äter gott, reser och sköter trädgården och hälsan, motionerar och tar barnbarnen
till djurparken, spelar boule och går på teater.
Andra har det knapert, till exempel de som
lever på bara folkpension. Ungefär 15 procent
av pensionärerna i Sverige är ekonomiskt utsatta
enligt SCB (2016).
– Det fnns klyftor, absolut, säger Maria Nilséus. Det är de som klarar sig gott, de som har det
någorlunda och så de som har det ekonomiskt besvärligt. Jag har träfat en kvinna som tycker om
att handarbeta, men hon har inte råd med garn,
så när hon är färdig med en flt eller kofta eller
vad det är, så repar hon upp för att kunna sticka
nåt nytt. Eller en annan dam som älskar växter,
men som inte har råd att köpa fröpåsar. Det kan
ju inte kosta många kronor, tänker jag.
– En hel del skulle vilja gå en kurs men har
inte råd med kursavgiften. Men då fnns det ju
dessbättre många aktiviteter på mötesplatserna,
där bara fka och material kostar.
Hur stor är den där relativa fattigdomen?

Vad ser du som viktigast i ditt jobb framöver?
– Att fortsätta lyssna på våra äldre. Höra vad
de vill, hur de tänker och vill ha det, och föra
fram det till våra politiker och tjänstemän. Se

till att vi alltid har ett äldreperspektiv på frågor.
Få Borås Stad att arbeta med de här frågorna så
att vi tar oss framåt. För politikerna är intresserade, politiken vill veta. De är engagerade.
ulf johanson
Fotnot: Diakoner sköter kyrkans sociala arbete.
Fotnot 2: Var sjätte pensionär, eller 312 000 svenskar, ligger
under gränsen för fattigdomsrisk, enligt EU:s statistikorgan
Eurostat (sifror för 2017). Tittar man på befolkningen som är
75 år eller äldre är sifrorna ännu sämre. 22,8 procent i den
gruppen hamnar under gränsen. Det är dock en förbättring
jämfört med 2016 års bottennivå (24,5 procent).

DE VANLIGASTE FRÅGORNA TILL
BORÅS STADS ÄLDREOMBUD (ÄO)
1. Boenden. Var ska jag bo? Vart ska jag ta vägen när jag behöver
fytta? Ofta kommer frågan sent i processen, och Maria tvingas
informera om att väntetiden till kommunens boenden är ett par år.
2. Bemötande. Många är ledsna för bemötandet på olika håll, i
samhället i stort men också i kommunen. Äldre människor kan också
vara extra sårbara av olika skäl.

?

?

3. Sociala samtal. Folk ringer och berättar om ensamhet. En ensam man hon talade
med var bedrövad och menade att han höll på att förlora språket för att han aldrig
talade med någon. Den psykiska ohälsan breder ut sig i samhället i stort. Inringaren är
ofta anonym, vet inte vad han eller hon ska ta sig till.
4. Juridik. Vanliga är också frågor om juridik, om testamenten, arvsfrågor, fullmakter.
En betydande del av samtalen kommer från anhöriga. De vill ofta veta hur det funkar med olika
saker, boenden, vård, hemtjänst. Hur gör man?
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tema: seniorer

På ett stort antal mötesplatser, varav fera i ytterområdena, erbjuds
stadens seniorer social samvaro och aktiviteter som gympa, yoga,
teknikkaféer, föreläsningar, resor och mycket annat.
Idén är enkel: Ju bättre en människa mår fysiskt och psykiskt, desto bättre
För att kunna arbeta förebyggande fnns numera också ett antal hälsopedamöjligheter till ett hälsosamt åldrande. Kan man förebygga sjukdom och
goger, som arbetar tillsammans med de aktivitetssamordnare (underskötersociala och psykiska problem så gynnar
skor och fritidsledare) som sedan tidigare
det inte bara den enskilde.
utgjort grundbemanningen på mötes– Tanken är att med hälsofrämjande
platserna.
insatser fördröja hela processen, att en
Dessa samverkar förstås också med till
åldrande människa stärks och inte beexempel hemtjänsten.
höver så mycket av de biståndsbedömda
– Också seniorhälsokonsulenterna
insatserna i vården och omsorgen, säger
jobbar vi nära. Deras jobb är uppLinda Svensson Perlstedt, chef för Borås
sökande, och vid ett hembesök kan de
LINDA SVENSSON PERLSTEDT
Stads öppna mötesplatser.
lotsa personen vidare till exempelvis
– Därför jobbar vi förebyggande, och riktar oss framförallt till seniorer som
någon av våra mötesplatser, säger Tiina Tikkanen, som är just aktivitetsännu bor kvar i hemmet. Vi vill gärna nå dem så tidigt som möjligt.
samordnare på mötesplats Vågen.

”Vi vill gärna nå dem
så tidigt som möjligt.”

BORÅS STADS MÖTESPLATSER
Antalet besökare vid mötesplatserna ökar stadigt. Det fnns
elva öppna mötesplatser i Borås Stads regi, vara fyra på
serviceorterna Viskafors, Dalsjöfors, Fristad och Sandared.

Linda Svensson Perlstedt och Tiina Tikkanen säger att de kan se att
den psykiska ohälsan bland äldre ökar.
– Många äldre mår dåligt, är ledsna, och vill gärna prata när de kommer hit. En hel del har inga anhöriga, säger Tiina Tikkanen.
– Vi ser skillnader mellan olika områden i stan både vad gäller fysisk
och psykisk hälsa. Det gör att vi behöver jobba på olika sätt. Vi är ju till
exempel med i Kraftsamling Sjöbo, för att jobba aktivt med frågorna.
Och hälsa sammanhänger tydligt med till exempel utbildningsbakgrund
och arbetslöshet, säger Linda Svensson Perlstedt.
Äldre släktingar – mormödrar och andra – till ungdomar som hamnat
snett, som dragits in i kriminella kretsar eller missbruk, mår dåligt när de
ser att barnbarnen inte får ordning på sina liv.
En nöt att knäcka är att nå de äldre som invandrat.
– Många fnska kvinnor kommer hit, och en del kvinnor från Balkanländerna. Men männen … jag vet inte, säger Tiina Tikkanen.
Linda Svensson Perlstedt lägger till:
– Vi måste jobba aktivt för att nå dem, men vi måste också kunna ta
emot dem när de kommer hit, vilket innebär en språkutmaning.
Man ser också att alkoholbruket ökar bland äldre i allmänhet, inte
minst bland äldre kvinnor. Folk tar förstås med sig sina vanor också efter
pensioneringen, säger Linda.
Det gäller också musiken.
Tiina Tikkanen, själv förtjust i lite hårdare rock, berättar att Evert
Taube i dag fått sällskap på musikstunderna av Elvis och Metallica.
ulf johanson

Bild: ANNA SIGGE

Mötesplatsen
– en nyckel till hälsa

Det är mest kvinnor som besöker mötesplatserna. De verkar ha lättare för
att ta sig ut, säger Tina Tikkanen. Men man jobbar på att nå fer män.
Inte minst jobbar man på att bryta den ofrivilliga ensamheten.

Därtill kommer den mobila ”Mötesplats på väg”, för aktiviteter på plats.
Man samverkar med föreningar och andra ideella krafter
som Röda Korset, kyrkan, och studieförbund i de mindre
orterna.
Volontärer, folk som ideellt hjälper till, fnns på nästan alla
mötesplatser.
Mötesplatser för seniorer fnns också på andra håll, och drivs
av olika föreningar, till exempel Café 9:an i Gånghester, Mötesplats Stationen i Fristad och Mötesplats Hultasjön för
i första hand fnskspråkiga seniorer.
Mer information fnns på kommunens hemsida boras.se och
på facebook, @motesplatserforseniorerborasstad.

MÖTESPLATS
… Byttorp, 033-35 84 21

… Sandared, 0721-60 06 18

… Centrum, 033-35 84 50

… Sjöbo, tel 0704-55 84 79

... Dalträffen, 033-35 89 96

… Svärdfästet, tel 033-35 83 04

… Fristad, 033-35 87 92

… Viskafors, tel 033-35 59 33

… Kristineberg, 0721-60 06 08 … Vågen, tel 033-35 59 99
… Norrmalm, 0721-60 05 84

Linda Svensson Perlstedt och Tiina Tikkanen.
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en liten
knuff ut ur
ensamheten
– Det är ofta svårt att erkänna att man
är ensam, säger Maia Sievert. Hon talar om
äldre människors ofrivilliga ensamhet.
Maia och kollegan Anna
Ekelund hjälper dem som
önskar att hitta ett rikare
socialt liv.
Maia Sievert och Anna Ekelund är seniorhälsokonsulenter och Maia hör till det team
som jobbar förebyggande. De kontaktar
äldre invånare i kommunen, tipsar dem om
aktiviteter, och mötesplatser, föreningar och
organisationer, och om sådant som de äldre
kan göra själva för att underlätta sin vardag i
hemmet.
Uppdraget att ta tag i den ofrivilliga ensamheten
bland äldre kommer från politikerna i Borås Stads
Vård- och äldrenämnd.
– På många håll vänder man sig till en ålderskategori, men åldern är egentligen bara en sifra och
säger inget om människors behov, säger verksamhetschefen Annica Olausson på Vård- och äldreförvaltningen.

Maia Sievert

Anna Ek
elund

Många av de människor som Maia Sievert och
Anna Ekelund nu möter har inte varit ute på väldigt länge,
har inte besökt en mötesplats.
– De behöver hjälp med att ta sig ut till en första aktivitet, och det kan vi
hjälpa till med.
– Vi har elva mötesplatser plus Träfpunkt Simonsland, det är klart vi ska
försöka locka folk till dem, säger Olauson. Förutom dem fnns också fem
öppna mötesplatser som drivs av bland annat föreningar.
– Ju längre människor håller sig pigga och engagerade, desto bättre, för
dem och för samhället.
Det fnns ganska många föreställningar om hur en mötesplats är, förklarar
Maia Sievert.
– Man tror kanske att mötesplatserna riktar sig till dem som är sjuka,
att de inte är öppna för alla. Eller så vet man inte att verksamheterna är så
breda, att de erbjuder allt från den förväntade bingon till yoga och stavgång
och dans och mycket annat. Och sociala aktiviteter är jätteviktiga!
Det viktiga är att våga ta steget, menar Anna Ekelund och Maia Sievert.
De har mött äldre som betraktar sin ensamhet som självvald, men som trots
allt uppskattat ett besök på en mötesplats.
– Vi möter en väldigt positiv attityd när vi kommer, många vill gärna prata,
säger Anna Ekelund som understryker att livssituationen ser väldigt olika ut.
– Vissa kanske är mycket begränsade av hälsobekymmer, medan andra
reser runt i världen.
Maia och Anna tar ett exempel. De besökte en ganska nybliven änkeman,
med få sociala kontakter, litet nätverk, men som nu börjat besöka en mötesplats, där han trivs. Han förändrades redan första gången vi gick dit, hans
sätt att röra sig och prata förändrades när han kom ut och tog plats, säger
Maia Sievert.
Så här långt ser de två hälsokonsulenterna att det är betydligt lättare att
aktivera äldre kvinnor än äldre män, vilket också framgår av mötesplatsernas besökssifror.
ulf johanson
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tema: seniorer

Samtal, fka och
kryssning med dans

Mötesplats Vågen, måndag.

– och några timmar bridge förstås
I runda tal 22 000 boråsare är 65 år eller äldre.
De skjutsar barnbarn till fotbollsträning, sköter trädgården,
stickar, surfar på nätet, tar en fka med vänner, spelar bridge,
boule eller shuffeboard, läser, går ut med hunden, går ut med
grannens hund, åker till Malaga, Åland eller Sjötofta, går till
gymmet, handlar mat, gärna på dagtid, träffar barnen, går på
slöjdkurs, jobbar i hembygdsföreningen och går på bio.
En del jobbar vidare, en del har dålig ekonomi, andra god.
Tiden går fort för en del, långsamt för andra.
Seniorer är, förstås, som folk är mest.
reportage: ulf johanson
bilder: anna sigge

Sonja Bergdahl lägger pussel
och Kristina Karlsson stöttar
upp med en och annan pusselbit.
Samvaron och aktiviteterna på
Mötesplats Vågen tycker de
mycket om.
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Nej, nej, jag pusslar inte, säger Kristina Karlsson och lutar sig bort från
Sonja Bergdahls 1000-bitars. De skrattar båda. Nej, Kristina hjälper bara
till lite med pusslet som tar upp nästan hela det runda bordet.
Runt långbordet i köket har aktivitetssamordnarna Tiina Tikkanen och
Helena Larsson dukat upp för kafe med kakor och hembakt rulltårta.
Helena är fantastisk på att baka enas man om. Och Tiina, som hjälpte
Sonja med bilen när nån stolle parkerat så nära att förardörren inte gick
att öppna. Hon kröp in från passagerarplats och backade ut.
– De är så hjälpsamma och fna, säger Sonja om personalen här på
Mötesplats Vågen på Hässleholmen.
Det är en av de många mötesplatser i kommunen som erbjuder social
gemenskap, trevliga aktiviteter och god mat; en hälsofrämjande verksamhet för ett friskt åldrande.
I maj bär det av med buss och båt till Åland. 70 personer är bokade på
den pärlan.
En av herrarna uppges ha köpt nya dansskor inför resan.
Kristina å sin sida tänker skafa nya inlägg i sina.
Vad gör ni på Åland då, prövar jag?
– Nä, vi går inte i land, säger Kristina.
Skojar du nu?
– Nej, man kan bara gå i land mellan 7 och 9 på morgonen och då
sover de festa, säger Kristina och skrattar.
Sonja Bergdahl brukar komma hit till Vågen runt 9 på morgonen och
dricka morgonkafe.
Kristina Karlsson, som har andra morgonvanor, brukar komma lite
senare.
De två är gamla grannar.
Här på den öppna mötesplatsen fkar de och pratar, Sonja pusslar.
Andra Vågenbesökare dyker upp under dagen. Ofta är det fullt runt
fkabordet.
Det blir det i dag också. Kerstin Sundgren dyker upp med den lilla
pudeln Sara och sätter sig mittemot Ludmila Hakopien.
Snart dyker Johan Beskow upp. Han har gått morgonpromenad på
egen hand eftersom den organiserade promenaden i dag var inställd.
Han hugger in på den hembakta rulltårtan och konstaterar att det går
bra att promenera på egen hand också.
Kristina påpekar att Johan Beskow är barnbarn till Elsa Beskow, författaren och illustratören, hon med Tomtebobarnen och Putte i blåbärsskogen.

Kristina Karlsson berättar att hon gärna sätter på en platta med
dansbandsmusik, eller spelar bingo. Kortbingo gillar de också.
– Vi sitter här och ljuger lite för varandra, säger Sonja och
skrattar. Nej, ljuger gör vi inte, rättar hon sig för säkerhets
skull och skrattar igen.
– Och så reser vi ju. Vi ska till Huskvarna också,
och ibland åker vi till Ikea, säger Kristina.
Jag sätter mig gärna i elektriska stolen
en stund, säger hon och syftar på
den inbjudande massagestolen.
– Vi handarbetar också. Broderar,
säger Sonja Bergdahl.
Det är inte roligt att vara ensam,
säger Kristina Karlsson.
Hennes man gick bort
för ett par år sedan.
I höstas också
hennes hund, en
cockerpoo, en av
många hundar hon
haft i livet. Nyligen
var hon hundvakt, det
gillade hon mycket, men
en ny hund … nej, det är
för jobbigt.
I sin ungdom dansade
hon på nöjespalatset Nalen i Stockholm.
Hon och maken fyttade till Borås när han startade frma här.
– Man vill känna sig behövd, säger hon.
Barnbarnet ber henne ofta baka bullar. De två har mycket kontakt.
– Och man kan ju inte städa jämt, säger Sonja Bergdahl. Och böcker
har aldrig varit min grej, tillägger hon. Nej, hellre handarbete.
– Böcker har jag läst massor, säger Kristina Karlsson.
Sonja Bergdahl fokuserar på sitt 1000-bitarspussel med en idyllisk stuga
i brittisk stil mitt i ett blomsterlandskap.
Det ser svårt ut. Massor av detaljer och mycket färg.
När vi säger hej har ett gäng just bänkat sig runt tv:n i rummet intill.

forts. på nästa sida >>

Pudeln Sara tar igen sig lite medan kaffebordet dukas upp med hembakt. Helena Larssons rulltårta är en snackis.
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tema: seniorer
Kaféet på Simonsland, tisdag.
En tisdagsmorgon i mars möter vi ett gäng boråsare som brukar träfas för
att äta frukost eller dricka en kopp kafe tillsammans i kaféet på Träfpunkt
Simonsland, en mötesplats för alla invånare och samtidigt centrum för ett
40-tal föreningar och organisationer.
De började som ett ”torsdagsgäng”, säger Sven-Olof Andersson. Han och
Josef Jonjic tog långpromenader runt stan eller cyklade tillsammans med
bland andra fotbollslegendaren John Hedin.
– Turerna blev längre och längre. En gång cyklade vi till Ulricehamn,
kommer ni ihåg det? säger Josef och skrattar.
– Vi brukade avsluta på Café Källan, säger Sven-Olof Anderson.
Senare fyttade de till Boulevard i Pallashuset, och när huset skulle byggas
om föreslog någon kaféet på Träfpunkt Simonsland.
Det passade Helge Jonsson, som hobbyspelar bridge ett par gånger i
veckan i huset.
Gruppen runt bordet växte.
Nu är de tio, tolv, femton kanske.
– Synd att Barka-Lasse inte är här, säger Josef Jonjic.

Barka-Lasse som hade barkningsmaskin långt före de moderna skogsmaskinerna.
En man ska strax ge sig iväg till Senior Sport School, som har föreläsningar varje tisdag om kost och motivation, stress och annat. Sen är det
fysiska aktiviteter varje torsdag: Friskis & Svettis, boxning, bågskytte, judo
och annat.
– Därför är jag här nu, säger han. Det är kul att sitta och tjöta med gubbarna ett tag. Om fotboll och annat.
Det sitter fera gamla fotbollsspelare runt bordet, men här talas också om
bilar, tips och politik. Och bridge, men Helge Jonsson medger att gänget
inte fattar så mycket av spelet.
Inte alla är intresserade av bilar heller. Andra har det som specialintresse.
Gerhart Schritter kör cab under sommarsäsongen. En klubbkörning söderut väntar i juni. 23 bilar.

Lever ni ett bra liv?
– Ja, det är det, säger Josef Jonjic.
– Det är synd att klaga, säger Sven-Olof Andersson.
– Tiden går jävligt fort, säger Gerhart Schritter.
– Ja, kan du begripa …?
– Jag begriper inte hur man hann någonting förr, säger Bengt Larson.
Skratt.
– Jag tror man gör allting mer långsamt numera, säger Lisbeth Ahlström.
Lisbeth och Bengt kommer från gymmet. Bengt kör tre gånger i veckan,
Lisbeth två.
– Sen har jag vattengympa två gånger i veckan, säger Lisbet Ahlström.
De två är ute en hel del också. Tidigare hade de hund. Den dog av
ålderdom.
– Nu kollar vi om
vi kan hitta en omplaceringshund. En valp
skulle vara lite för jobbigt.
– Jag hade en Jack
Russell, men det var ett
sattyg till hund, säger
Gerhart torrt. Han var
aldrig stilla.
BENGT LARSON
Mer skratt.

Mekar du också?
– Nej, köper man en riktig bil så slipper man meka. Bara putsa.

”Jag begriper

inte hur man hann
någonting förr.

”

Samlingen runt frukostbordet innebär också att man noterar den som
inte dyker upp.
Det var till exempel en kamrat som hade blivit sjuk och inlagd. Det tog
ett tag innan vännerna förstod, för han hade inget sagt. Nu har de koll på
när vännen har återbesökstid och Gerhart ska ta en sväng förbi och se hur
det är med honom.
Denny Badh glider upp bakom Helge Jonsson och Josef Jonjic.
Denny är gammal handbollsmålvakt. Spelade i 40 år. Han tycker fortfarande att det är kul att titta på handboll, men har numera svårt att ta
sig till arenan. Tidigare brukade han ta sig dit med en kompis.

Sven-Olof Anderson (övre bilden), som en gång startade sin yrkesbana på Hultafors tumstocksfabrik, skojar med pensionerade
busschauffören Josef Jonjic.

”Jag tror man gör allting mer
långsamt numera,” säger Lisbeth
Ahlström i mitten. Hon och Bengt
Larson kommer just från gymmet
och har anslutit sig till fkagänget.
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På tal om motion berättar Josef Jonjic att han gått från hemmet i
Trandared.
– Men ibland åker jag buss, säger han.
– Han åker buss för det mesta, han är ju gammal busschauför, säger
Sven-Olof Andersson och alla skrattar gott.
Sven-Olof är bra på att leverera ett skämt utan att själv skratta. Han
började en gång i tiden sin yrkesbana på Hultafors tumstocksfabrik.
Avslutade som armerare på Skanska Prefab.
Här fnns många yrkeskategorier samlade. En montör, en rörläggare.
Någon har jobbat på häktet i 40 år. Statsanställd.
Lisbeth Ahlström jobbade på kontoret på Eka Chemicals. Papperskemikalier.
– Ett roligt yrkesliv, säger hon.
Det här gänget tycker att det är ett bra ställe att mötas, och det händer
massor i huset. Massor av aktiviteter av skilda slag. Och de talar varmt
om personalen i restaurangen.

Lisbeth Ahlström gillar att det händer mycket på
Träfpunkt Simonsland. Hon och Bengt är aktiva.
– Vi är här och lyssnar på musikunderhållning,
ser amatörteater, Lena Matthijs kommer och
föreläser. Är man vaken så fnns det massor att
göra, säger Lisbeth.
– Och så får man hjälpa till, både med
sina gamla föräldrar och med barnbarn som ska köras till innebandy
och fotboll. Man får vara glad så
länge man orkar göra det.
– Och i kväll ska vi gå på
basket. Borås och basket är ju
jätteroligt nu.
Det låter inte som om ni har
fritidsproblem?
– Nej, ler Lisbeth. Och så
nämner hon att de också har
hästar och höns att ta hand om.
Hon fskar också, hojtar Josef Jonjic
som verkar ha koll på det mesta.
– Ja, jag metar gärna i Åsunden, skrattar Lisbeth Ahlström.

Bild: shutterstock

forts. på nästa sida >>

13

tema: seniorer
Bridgelokalen, Simonsland, onsdag.
Ett par dagar senare träfar jag Bertil Johansson, som för dagen håller i PRObridgens lokala klubbträf. Nu är det fka. Bertil berättar om en bussresa till Sjötofta senare i vår för att spela mot föreningar där. Senare ska de iväg till Åland med
båten Cinderella. (Vad är det med Ålandsbåten?) Då blir det bridge för hela slanten.
Ja, förutom mat och dans då.
Bertil Johansson var i yrkeslivet civilanställd i försvaret och arbetade med mobiliseringsförråd.
I källarlokalen sitter Anita Olsson, kassör i klubben, och Vivi-Ann Backlund i väntan på att spelet ska fortsätta.
– Det viktigaste med att träfas och spela bridge är den sociala biten, säger Anita
Olsson.
– Gemenskapen, säger maken Hasse Olsson.
– Jag började inte spela förrän jag blev pensionär. Och då gjorde jag det för att han
spelade, säger Anita och nickar mot Hasse.
– Man får använda hjärnan, säger hon. De som spelat länge säger att man aldrig
blir fullärd.
Den här är en fristående klubb i klubben, så de hittar på sina egna grejer. Som
Sjötofta-resan …
… eller tipspromenader, skjuter Vivi-Ann Backlund in.
– På annandagen brukar vi spela, säger Anita. De som är ensamma tycker det är
skönt att komma ut. Och på långfredagen. Och många andra helger.
Folk bryr sig om varandra här. Om någon saknas så hör man sig för om det.
– Vi har koll på varandra, säger Anita Olsson. Hon började i lokaltrafken 1962.
Stadsbussar hette det då. När hon slutade 2005 höll hon på med löner och pensioner.
Vivi-Ann Backlund och maken Bo Backlund började spela hemma i Svenljunga
en gång.
– Vi gick en kurs där. Det är nog femtio år sedan.
– Ja, vi började nog i slutet av femtiotalet, säger Bo.
– Jag började 2007, säger Anita.
Bertil Johansson berättar att deras äldste medlem är 92.
– Vi spelar på Hemgården på Södra Torget på måndagar, och där är det en fn
dam som är 98 år, säger Vivi-Ann Backlund.

Stefan Felicijan i full koncentration.

Stefan Felicijan är 79 och spelar med sin tio år yngre bror Edvard.
Stefan säger att han som pensionär har tid att fördriva. Tiden går sakta,
och därför uppskattar han att tillbringa måndagskvällarna runt spelbordet
med medlemmarna i klubben. Han spelar i andra sällskap också, på onsdag
och fredag.
– Och så är det gammaldans tre gånger i veckan, säger den tidigare
metallarbetaren och nc-operatören Stefan Felicijan nöjt.
– Och så är det Jugoslaviska föreningen och valberedningen i bostadsrättsföreningen.
Tidigare var han fotbollsdomare också. En gång glömde han blåsa när
en spelare satte en hörna rakt in i mål. Det var i Dalsjöfors. Hörnläggarens
lagkamrater började ropa och veva med armarna innan Stefan satte pipan i
mun.
Nu spelar de med två damer, Britta och Gittan. Britta säger att hon spelat
sedan 1972.
När klockan går på 22 är det uppbrott. I tamburen växlar jag ett par ord
med Bengt Alrud, som började spela när han var 16 och har spelat i 55 år.
– Resten kan du räkna ut själv, säger den gamle högskolelektorn i matematik med ett leende.
Här spelar han med en av sina elever en gång.

”Det är hög etik här.

”

Man spelar ärligt.

BENGT ALRUD

Ett av hans stora intressen är att utveckla spelet med nya system för budgivning och spelföring. Jag förstår att Alrud spelar på elitnivå.
– Det är hög etik här, säger han. Man spelar ärligt.
Tomas Samuelsson rullar fkavagnen framför sig, tar en titt och ser att
lokalen är tom. När vi tar hissen upp till gatuplanet säger han:
– Det är viktigt att sköta sin hälsa. Både kropp och huvud.
Josef Jonjic, den tidigare busschaufören som länge jobbade också som
tolk, var inne på samma linje:
– En del har det svårt med det sociala. Fler borde hitta till ställen som det
här kaféet på Simonsland. Det är inte bra när man låser in sig. Det är roligare att mötas. Här kan vi sitta och fka och prata. Fika och prata är något
som vi alla kan göra, även om vi är olika.

Måndag kväll. Bridgealliansen möts.
– En liten spader.
Det är det första jag hör. Sen:
– Stark klöver? Jag har för mig det.
I lokalen med sina tiotal spelbord hörs tysta brottstycken av bud och
kommentarer.
– Tack så mycket. Vi tar en liten.
– Spelar ni häxan?
Tomas Samuelsson, som håller i de här kvällarna, säger att det är runt 80
procent seniorer här, men också yngre spelare. Det är kvalifcerat spel. Här
fnns folk som spelar på elitnivå. Efter varje rond byter man motspelare.
Jag frågar Gunnel Svensson, som också leder kurser, hur tidigt en nybörjare
kan börja spela på riktigt.
– Kurserna är på fyra terminer. I slutet av termin tre kanske, säger hon.
Men inte här då, utan i ett
mindre kvalifcerat
sammanhang.

Bengt Alrud, tidigare högskolelektor i matematik började
spela bridge när han var 16.
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tema: seniorer

Sune handlar sin mat på internet
Paj, knäckebröd, ost …
Sune Johansson läser från sin inköpslista och
undersköterskan Agneta Eng skriver in hans
beställning i datorn. En gång i veckan har Sune
inköpstid med hemtjänsten, och två dagar senare
får han sina varor levererade till dörren av ICA.

Det är en lite gråmulen onsdagsförmiddag när
vi står i trapphuset i Fristad. Agneta Eng knappar på sin mobiltelefon och låser upp Sune
Johanssons dörr. Sunes hund möter oss med
ett ivrigt gläfsande.
Agneta och Sune slår sig ner vid köksbordet
med datorn som Agneta har med sig. Sune har
sin inköpslista på bordet. Inloggningen krånglar lite och medan Agneta knappar på datorn
funderar Sune lite till och skriver upp ytterligare några varor han behöver.
När tekniken är samarbetsvillig börjar de
dagens inköpsrunda. Sune vet precis vad han
vill ha och förklarar för Agneta vilka frukost-

Undersköterskan Agneta Eng och Sune
Johansson tar en tur i internetbutiken. Gör en
inköpslista som när du handlar i vanlig butik,
tipsar Sune, så blir det smidigt. Möjligheten att
ändra sig senast dagen därpå, tycker han
också är en fördel med att handla online.
Bild: ANNA SIGGE

16

fingor hon ska leta upp på butikens webbsida.
– Och så ska du ha paj, säger Agneta.
– Nu tjuvläser du på min lista, säger Sune
och skrattar.
De känner varandra väl och skrattar medan
de letar runt på webbsidan efter rätt sorts ost,
yoghurt med den rätta smaken och en hel del
annat. När Sune vill beställa knäckebröd ser
Agneta att det blir billigare om han tar en
större förpackning än två små.
– Ja, knäckebröd står ju sig så jag tar ett stor
paket, säger Sune. Lite senare konstaterar han
med ett leende att Agneta bjuder honom på
ekonomisk upplysning också.
Sune Johansson har haft inköp av dagligvaror online som en insats från hemtjänsten en
tid nu. Innan dess skrev han sin lista och personalen handlade åt honom i butiken i Fristad.
Han kan fortfarande, med viss möda, ta sig till
butiken och köpa enstaka småsaker på egen
hand men han är mycket nöjd med den service
han får nu.
– Jag kan inte få det bättre. Personalen hjälper mig att beställa, och sedan får jag varorna
ända hem till dörren, jag slipper att bära upp
dem för trappan själv, säger han.
Nu när han har blivit van tycker han inte det
är svårt att beställa varor online men i början
var det lite lurigt.
– I början kändes det lite inrutat att leta i
datorn. Man är van att titta på butikshyllor, i
datorn visste jag inte var olika varor fanns.
Han har ett tydligt råd till dem som ska börja
handla mat online och det är att ha en lista på
vad det är som ska köpas, precis som när man
går till butiken och handlar. En stor fördel
med att beställa mat på detta sätt är att det går
att ångra sig och ändra i inköpen senast dagen
efter beställningen.
Utbudet i butiken på internet är bra. Det är
ingen skillnad jämfört med att handla i butik
när det gäller alla basvaror, tycker Sune Johansson. Däremot kan han sakna möjligheten
att välja ut exakt vilket wienerbröd eller vilka
äpplen han ska köpa. Men när han väger ihop
både fördelar och nackdelar tycker han att det
är bättre att beställa mat online än att personalen ska handla åt honom i butiken.
Agneta och Sune har jobbat sig igenom inköpslistan och det är dags att gå till kassan.
Agneta frågar om det är något mer han har
kommit på och ger lite förslag.
– Ja, hundmat måste jag ha också, säger Sune.
Men sedan är det inget mer. Jycken har fått vad
han ska ha och jag har vad jag behöver.
Agneta slutför beställningen och talar om för
Sune hur mycket han har handlat för.
– Det blev en billig vecka, säger han och ler
nöjt.
anette nordberg

inget mer
släpande
på kassar
Susanne Fredriksson och
Varje onsdag gör Annelie
Annelie Bäck.
Bäck och Susanne Fredriksson
mellan 15 och 20 inköp online var.
De är inköpsombud inom Norrmalms hemtjänst.

Omkring 35 personer har insatsen ”inköp” inom Norrmalms hemtjänst. Det är
dessa personer som får besök av Annelie
Bäck eller Susanne Fredriksson. Anneli har
sin grupp och Susanne har sin, allt för att
kontinuiteten ska bli så bra så möjligt för
dem som får hjälp. Men kniper det stöttar
de varandra.
– Ytterligare ett par personer i vår grupp
ska kunna gå in och ersätta oss som inköpsombud, om någon av oss är sjuk eller ledig,
men nu i början är det vi som sköter alla
inköp, berättar Annelie Bäck.
De två kollegorna har lång erfarenhet
som undersköterskor i hemtjänsten och
de har också jobbat med det som tidigare
kallades webbinköp, då vissa, men inte alla
som hade insatsen inköp, beställde sina varor på nätet. Nu är de med från början när
Vård- och äldreförvaltningen inför en helt
ny rutin för inköp av dagligvaror.
– Det är väldigt roligt att få vara med och
bygga upp något nytt i Borås Stad, säger
Susanne Fredriksson.
– Det har faktiskt blivit lite som en nystart för oss i vår roll som undersköterskor.
Jag gillar att vara inköpsombud, det är lite
annorlunda jämfört med när vi gör andra
insatser, säger Annelie Bäck.

Varje onsdagsmorgon träfas de i grupplokalen, stämmer av dagen, ser till att samla
ihop sin utrustning, som i huvudsak är en
dator, där beställningarna hanteras. Sedan
ger de sig iväg på en rejäl shoppingrunda.
Från klockan åtta på morgonen till klockan
fem på eftermiddagen ägnar de sig enbart
åt att hjälpa dem som har insatsen inköp
att beställa mat och andra dagligvaror.
För dem som personal är det nya arbetssättet ett lyft. Förutom att det är roligt så är
det också en stor vinst för arbetsmiljön.
– Rent fysiskt är det väldigt skönt att slippa bära alla matkassar varje vecka, tidigare
var man helt slut i kroppen efter en dag
med inköp, berättar Annelie Bäck.
Stressen över att behöva hantera andra
personers kontanter eller kort har också
försvunnit, vilket de upplever som positivt.
Och dessutom är de glada över den tid de
nu har att sitta ner med varje person som
ska göra sina inköp, det ger en annan form
av närhet än när de gör andra insatser.
Ingen av dem längtar tillbaka till tiden då
de åkte fram och tillbaka till butiken och
handlade åt ett antal personer varje gång
och sedan bar alla matkassar.
anette nordberg

FAKTA
Vård- och äldreförvaltningen har upphandlat och slutit avtal med ICA Supermarket
Knalleland. Butiken levererar av dagligvaror till dem, som har fått insatsen inköp
beviljad och som har valt kommunens hemtjänstgrupper som utförare. Inköpen görs
på butikens online-sida. I slutet av maj har alla Borås Stads hemtjänstgrupper infört
inköp av dagligvaror online.
Det nya sättet att handla har införts av fera anledningar.
• Den som får hjälp med inköp blir mer delaktig, eftersom hen gör beställningen
tillsammans med personal.
• Kontanthanteringen försvinner för den som har hjälp med inköp, hen får istället
en faktura från ICA en gång i månaden.
• Personalen slipper alla resor till butiken och bärandet på åtskilliga matkassar.
• Personalen slipper stressen över att hantera kontanter eller betalkort åt andra
personer.
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samhälle
Precis som inför de allmänna valen i höstas, har Borås Stad inför EUvalet engagerat en grupp lokala valambassadörer, som via kampanjen
#klartjagskarösta hjälper kommunen att informera om valet och om vikten av att gå och rösta. Ambassadörerna är med på olika aktiviteter i sina
stadsdelar och pratar med människor de möter om EU och varför det är
viktigt att rösta i valet.
Anki Wellbrandt är en av valambassadörerna. För henne står barnen i fokus.
Hon tycker att valet handlar om att göra
det man kan.
– Jag tänker så här: Din röst är lika
mycket värd som andras. Därför ska du
rösta. Jag tycker inte att man ska gå runt
och klaga på saker och ting om man inte
har röstat. Då är man bara en kverulant.
Det minsta man kan göra är att rösta.
Har man gjort det kan man sova gott
ANKI WELLBRANDT
om natten.
valambassadör
– Det är viktigt att vi alla gör vad vi
kan, och för mig är barnen viktigast, säger Anki Wellbrandt som ägnar stor
del av sin tid åt sagor och sagovandringar med barn. Hon har förresten
just varit uppe på Sjöbo och planerat sagovandringar när vi talas vid.
– Ungarna älskar sagor, och då kan jag berätta till exempel hur viktigt
det är att vi tar hand om vår miljö, säger Anki Wellbrandt.

SÅ HÄR GÅR DET TILL ATT RÖSTA
Vem får rösta?
För att ha rösträtt i valet till Europaparlamentet måste du ha
fyllt 18 år senast 26 maj 2019.
För att rösta i Sverige till Europaparlamentet krävs:
• Att du fyllt 18 år
• Att du är svensk medborgare eller medborgare i något
av EU-länderna
• Att du är folkbokförd i Sverige
Om du inte bor i Sverige men är svensk medborgare kan du
ändå ha rösträtt i valet till Europaparlamentet. Kontakta
Valmyndigheten för mer information.

Ditt röstkort
För att förtidsrösta måste du ha ett personligt röstkort. Alla
som får rösta i valet får ett röstkort hemskickat med posten.
På ditt röstkort står det din vallokals adress och öppettider.
Röstkorten skickas ut innan förtidsröstningen påbörjas den
8 maj. Om du inte har fått ditt röstkort när förtidsröstningen
har påbörjats så kan vi hjälpa dig att skriva ut ditt röstkort.
Kontakta oss på Valnämndens kansli eller be om hjälp i någon
av förtidsröstningslokalerna.

Valsedlar

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. Då väljer
vi vilka ledamöter som ska representera
vårt land i Europaparlamentet. Det är
ett viktigt val också ur ett kommunperspektiv.
Ungefär hälften av punkterna på dagordningen vid ett normalt fullmäktigemöte i en svensk kommun påverkas av EU. Och det handlar om de
festa verksamhetsområden: allt från arbetsmiljö och likabehandling i arbetslivet till, miljö, tillsyn av livsmedelsproduktion och konsumentskydd.
Det visar en undersökning från Sveriges kommuner och landsting, SKL.
– Till exempel lagen om ofentlig upphandling är ju ett EU-direktiv
från början, och enormt betydelsefull för kommunerna, säger Linda Berg,
statsvetare och föreståndare för Centrum för Europaforskning vid Göteborgs Universitet.
Och när Borås Stad har bestämt sig för att bygga en förskola eller ett
äldreboende, är det inte bara svensk lagstiftning som styr processen, där
fnns också ett europeiskt regelverk att förhålla sig till.
Men samtidigt som medlemskapet i EU innebär regler och ramar för
verksamheten, så innebär det samtidigt att kommuner, landsting och
regioner får tillgång till nya resurser och arenor för informationsutbyte.
Så arbetar till exempel textilstaden Borås sedan 2013 på EU-nivå med
frågor om textil- och modeindustri i nätverket ACTE.
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Valambassadören Elisabeth Broberg
har förberett sig med bland annat ett tal
som hon skrivit. Med det i handen ska
hon ut och tala med folk om valet, i
aktivitetshuset Kamgarn där hon är
verksam, på Simonsland och möjligen
också på Sjöbo torg under Vårmarknaden.
– Viktigast för mig är att vår grupp,
funktionshindrade, får fnnas och höras, säger hon. Det är första gången jag
är ambassadör, jag ska göra det jag kan
ELISABETH BROBERG
och vill.
valambassadör
– Det är viktigt att alla förstår valet.
Jag ska göra det så lätt att förstå som möjligt. Det är viktigt för alla.
Är det nervöst?
– Nej, nej, jag har talat inför folk sedan jag var forton år, skrattar
Elisabeth.
– Eftersom vi tillsammans bor i
Sverige och Europa anser jag att vi
gemensamt bör besluta om de frågor
som är angelägna för oss, säger Baseer
Qayoumi.
– Eftersom vi bor i ett demokratiskt
land med valfrihet och goda förutsättningar att påverka vår egen livskvalité,
bör man ta tillfället i akt och göra sin
röst hörd!
EU påverkar vår vardag mer än vi tror,
BASEER QAYOUMI
i miljöfrågor och handelspolitik, krimivalambassadör
nalitet, migration, djurvård och annat.
Hur mycket avgaser får en personbil släppa ut? Genom att rösta påverkar
vi själva det samhälle vi bygger upp, säger Baseer.
– I en tid där det råder konfikter och osäkerheter så stärker EU
Europas länder när det gäller fredsavtal, handelsavtal och andra
överenskommelser.
Vilka frågor tycker du är viktigast?
– Migrations- och miljöfrågorna, och frågor om kriminalitet och
trygghet. Här har EU störst möjlighet att samarbeta och påverka. Också
handelspolitiken är viktig då EU är världens största handelsblock, säger
Baseer Qayoumi.
ulf johanson

Utanför vallokalen fnns det valsedlar till kandidater från partier. På valsedeln kryssar du i den kandidaten du vill rösta på.
Det fnns även blanka valsedlar där du kan skriva namn på
partier och kandidater som inte har egna valsedlar i vallokalen. Du kan även lämna den blanka valsedeln utan att skriva
något namn på parti eller kandidat, då röstar du blankt.

Olika sätt att rösta på
Rösta på valdagen den 26 maj
Om du vill rösta på valdagen den 26 maj måste du rösta i din
egen vallokal. På ditt röstkort står det vilken vallokal som du
tillhör. Du kan även gå in på boras.se/klartjagskarösta för att
se vilken som är din vallokal.
Förtidsrösta 8 - 25 maj
Det går även att rösta före valdagen. Förtidsröstningen startade
den 8 maj och pågår fram till den 25 maj. Du kan förtidsrösta
var som helst i hela landet. Här nedan kan du läsa om var det
går att förtidsrösta i Borås.
Rösta på distans
Om du inte kan ta dig till vallokalen på egen hand, så fnns
det andra sätt. Du kan till exempel rösta via budröstning
eller genom den ambulerande röstmottagningen. På boras.se/
klartjagskarösta kan du läsa mer om hur budröstning och den
ambulerande förtidsröstningen fungerar.

SÅ HÄR GÅR VALET TILL
Här får du veta hur valet går till, vem som har rätt att rösta,
samt var och hur du kan rösta.

Ett val
Den 26 maj är det val till Europaparlamentet.
Med din röst är du med och bestämmer vilka politiska partier
eller personer som ska styra. Du är med och påverkar utvecklingen i samhället. Genom att rösta kan du tycka till i frågor
som är viktiga i din vardag.

Valhemligheten
– ingen annan kan se hur du röstar
Vårt valsystem innebär inte bara att alla röster är lika mycket
värda. Det garanterar också att ingen kan se vad du röstar på
– det är din alldeles egen hemlighet. Denna trygghet kallas för
valhemligheten och är skyddad i den svenska grundlagen.
Sedan den 1 januari 2019 har valhemligheten stärkts när
du tar valsedlar. Det innebär att ingen ska kunna se vilka valsedlar du tar från valsedelsstället.

Alla röster är lika mycket värda
I en demokrati ska hela folket – alla medborgare – bestämma
tillsammans. I valet är din röst lika stark och viktig som statsministerns och kan påverka både din egen och Sveriges framtid.

VIKTIGA DATUM FÖR VALET
25 maj – Det går bra att förtidsrösta och utlandsrösta fram
till 25 maj.

26 maj – Valdag. Rösträkningen startar när vallokalerna
stänger. Preliminärt valresultat presenteras så fort
rösterna är räknade.

29 maj – Onsdagsräkning, Slutgiltig räkning av alla röster.
Efter räkningen presenteras det slutgiltiga resultatet.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFO
Kontakt Valnämndens kansli
Telefon: 0734-32 83 02
E-post: klartjagskarosta@boras.se
boras.se/klartjagskarösta

I Borås kan du
förtidsrösta på följande ställen:
• Dalsjöfors bibliotek

• VI-Hässleholmen

• Fristads bibliotek

• Norrbyhuset

• Göta bibliotek

• Mötesplats Hulta

• Sandareds bibliotek

• Mötesplats Svärdfästet

• Sjöbo bibliotek
• Stadsbiblioteket
• Kristinebergs bibliotek
• Viskafors bibliotek

på Trandared
• Valstugorna på
Stora torget
• Valstugan i Knalleland

boras.se/klartjagskarösta

Svenska
Vill du veta mer
om valet, gå in på:
boras.se/klartjagskarösta

boras.se/klartjagskarösta

English

Soomaali

More information
about the election:

Ma rabtaa in aad wax badan ka
ogaatid doorashada?

boras.se/klartjagskarösta

boras.se/klartjagskarösta
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korsord

samhälle
Vad tyckte du mest om
att läsa i Såklart Borås?

Namn
Gatuadress
Postadress

Daniel Lundqvist
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DAGEN

20

YRA

© 2019

Ulf
Thorén

STÅR PÅ
PALLEN

TOPPAR

CEREMONI

FESTLIG
TVÅ
OLIKA
TRÄD

KOLLAR
PÅ ‘RAPPORT‛

BLEV
FARTYGSVIRKE

OHYF- VÄLSADE INFORTYPER MERAD

KULTFIGURERNA

KAN
UPPTÄCKA
FUSK

LÄN I
GRANNLAND

PRESSA
FRAM
BAR

VÄLLUKTANDE

MOLNSLÖJOR

OBAMAS
LAND

GE
SKYDD
ÅT
HOVEN

SKYDDSANDE
MAJJENS
‘BÄNK‛

BÖR GE
RENAD
DRYCK

FÖRUTSE
GRUS
MATSTÄLLE

DE ÄR
FYRA I
LEKEN

UNIKA

UTSE

ÅTERSTUDS

TORKLÅDA
FÖR
FRUKT

FULLKOMLIGT

ROSA

PIPPI

-------

KALLSINNIG

LITTERÄR
RIDDARE

SPANSK
SPECIALITET

BEHANDLING
APART

TOPPARNA
KOMMER
TIDIGT

KAN SES SOM
TELESKOP
DEN KAN SES
MEDTELESKOP

FILMENS
EASTWOOD

SÖNDERBRUTEN

GRÖNLAND

LIVS
OCH INGMARS
DOTTER

VARSEL

Fotnot: I nuläget arbetar MyBorås-appen med Borås Stads aktörer och mötesplatser, men tankar fnns på att inkludera också andra aktörer.
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Bild: maria fallbäck

I appen fnns också en funktion som heter ”Din idé”, där man ska kunna starta ett projekt
eller driva en idé man har. Eller bara dela med sig av en idé, i stort och smått.
Arbetsgruppen har gjort gedigen research, säger de. Många kommuner har appar av den
här typen, och de har studerat dem noga. I Jönköping hittade de ett lyckat exempel.
– Den har gått bra. Och det är en stad som är hyfsat jämförbar med Borås, säger Daniel
Lundqvist.
Det krävs väl en hel del infrastruktur för att få appen att vara aktuell och efektiv?
– En av frågorna vi tog med oss från Jönköping var just den, att hålla personalens nätverk levande, så att det fnns ett kontinuerligt föde mellan våra mötesplatser och dem
som administrerar appen. Det tror jag är den största utmaningen för oss, säger Daniel
Lundqvist. Att förankra appen ute i våra verksamheter.
– Vi tittar på de sociala kanalerna i stort också, och det är spretigt. Fritidsgårdarna har
till exempel inte enhetliga namn, men i den här appen blir de lätta att hitta, och det ska
vara lätt för personalen att lägga upp det som händer, säger Elin Bergström.
– Värdet är samtidigt att vi har många olika verksamheter. Och vi som arbetar med
appen är en del av dem. Vi sitter inte vid sidan,
så att säga, säger Elin, utan träfar både besökare
och personal, vilket är värdefullt för att kunna
utveckla appen.
Arbetsgruppen har pratat med ungdomar om
utformningen och fått in en del synpunkter.

Appen MyBorås är en knutpunkt mellan
unga boråsare och de verksamheter som
erbjuds i Borås Stad.

KUNDE
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MASSOR
ÄR OMODERN
GRUNDÄMNE

OMFÅNGSRIKT

UPPÅT
I OPINIONEN

– Den ska fungera som en informationshub, där man som ung människa i Borås kan dyka in
och se vad som händer, vad jag kan göra, vilka möjligheter som fnns, säger Daniel Lundqvist.
Han är i likhet med kollegerna Elin Bergström och Katarina Rosenback ungdomssamordnare.
Det handlar om mötesplatser, bibliotek, museer, kulturskola, och föreningslivet. Under
event-knappen hittar man sånt som arrangeras runt om i Borås, diskon, festivaler och annat
på kommunens mötesplatser och gårdar.
Appen lanserades i mars, men man jobbar fortfarande för att hitta den bästa lösningen på
event-knappen.
– Vi har också en funktion där du ska ha nära till att tala med en vuxen person, alltså krislinjer och jourer. Det ska vara lätt för unga människor att hitta någon som kan lyssna, säger
Daniel Lundqvist.

Hur vet ni om appen fungerar som tänkt?
– Vi har inte satt upp nåt mål för antal nedladdningar, det vi vill se är att ungdomarna
känner till appen och att de kommer till våra
verksamheter, säger Katarina Rosenback.
– Viktigast är att våra unga får tillgång till ett
stort utbud och många möjligheter.
ulf johanson
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En app som gör Borås Stads verksamheter synliga
och tillgängliga för ungdomar – det är MyBorås.

Dina svar hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen och sparas bara tills nya vinnare utsetts.
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vinnare i höstnumret: Bertil Björkquist i Aplared, Susanne Nilsson i Fristad och Hao Trinh i Borås.

Ungdomsappen visar
vägen till Borås Stad

Skicka in din lösning och gärna
svar på frågan härintill, till
Såklart Borås
501 80 Borås
senast 5 augusti 2019, så har
du chans att vinna ett litet pris.
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miljöteknik

Miljökemisten Nadia El-Charif och processingenjören Evelina Holmgren i
det kontrollrum varifrån anläggningens processer kan följas och styras.

Vattenrening
i mästarklass
Till det nya avloppsreningsverket på Sobacken strömmar
avloppsvatten från bostäder, restauranger, företag och andra verksamheter
i Borås. Med modern teknik når man en rening på till exempel kväve som
överträffar de festa reningsverk i EU i motsvarande format.
Två av dem som ser till att processerna fungerar är miljökemisten
Nadia El-Charif och processingenjören Evelina Holmgren.
Här berättar de om en arbetsvardag som pendlar mellan
detektivarbete och mikrobiologisk protokollföring.
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– Vi är jättebra på övergödande ämnen, alltså
kväve, fosfor och organiskt material, säger processingenjören Evelina Holmgren.
Det renade avloppsvattnet är betydligt renare
än det från Gässlösa som reningsverket här på
Sobacken ersätter, och faktiskt i toppklass när
det gäller kväve, där kraven på utsläppshalter i
det närmaste halverats.
Vi sitter i KPB-byggnaden ute på det enorma
EMC-centret på Sobacken, en dryg halvmil
söder om Borås vid riksväg 41. EMC står för
Energi- och Miljöcenter. Här startar senare i år
också det nya kraftvärmeverket.
KPB står för kontrollrums- och personalbyggnad. Det är nytt och fnt som när någon
just fyttat in. Här sitter också Evelinas kollega
Nadia El-Charif, miljökemist som ägnar sig
mest åt det som kommer in till reningsverket,
och som med en vacker formulering kallas
uppströmsfrågor.
– Jag jobbar för att förhindra att vi får in föroreningar och fel material i verket. Skräp, läkemedel, tungmetaller, allt möjligt, reningsverket

ska ju rena från kiss, bajs och toapapper. Det är vad det är konstruerat för,
säger Nadia El-Charif.
Arbetet med att förhindra fel material i avloppsvattnet görs genom besök
ute i olika verksamheter och med kampanjer och information.
– Jag jobbar utåt mot industrier och
företag. Men jag kollar också kvalitén
på slammet. När vi sedimenterar materialet som kommer in här, så får vi ett
slam som vi rötar och bland annat utvinner biogas ur. I slammet kan vi se hur mycket
föroreningar vi får, och målet är förstås att ha
så lite av dem som möjligt, dels för att vi inte
vill ha ut det i naturen, dels för att de känsliga
reningsprocesserna med mikroorganismer inte
ska störas.
Evelina Holmgrens jobb som processingenjör
handlar i grunden om att kontrollera reningsprocesserna, inte bara på EMC på Sobacken:

Nadia

rif

El-Cha

Evelina Holmgr
en

NADIA EL-CHARIF,

miljökemist.
Utbildning: högskoleingenjörsexamen
inom kemiteknik med tillämpad bioteknik på Högskolan i Borås (3 år).

EVELINA HOLMGREN,

processingenjör.
Utbildning: kemiingenjör med inriktning bioteknik (högskoleingenjör)
på Högskolan i Borås.

forts. på nästa sida >>
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– Vi har mycket hårdare krav på kväve, fosfor och BOD7,
ett mått på organiskt material, säger processingenjören
Evelina Holmgren.

tillsätts endast som
en slutpolering.

”

EVELINA HOLMGREN

– Vi har sju småverk också. Jag följer upp att
reningen funkar som den ska, rapporterar till
myndigheter, ser vilken belastning vi har, det är
väldigt varierande dagar.
De mindre reningsverken fnns i Bogryd,
Aplared, Bredared, Dannike, Hedared, Rångedala och Äspered. Vissa av verken besöker en
drifttekniker varje dag, andra en gång i veckan.
– Folk spolar ju ner en del saker som inte bör
hamna i toan, så överallt fnns rensgaller, rensskruv eller liknande som ska plocka bort det, så
att det inte går vidare i reningsprocesserna. Det
där samlas upp i stora sopkärl, och det tas om
hand av en drifttekniker.
Evelina kan följa födena – inkommande vatten, de olika reningsstegen – från sitt kontor
via processbilder, i vissa fall se analysvärden i
realtid.
– Det är ganska mycket pappersarbete, mycket
dokumentation. Så länge värdena håller sig
inom ramen så gör man inte så mycket mer än
rapporterar in dem, men om något avviker så
måste man utreda vad som hänt, då blir det mer
ut och kolla, följa loggar, ja felsökning.
Vi går ut och tittar i de olika bassängerna.
Evelina Holmgren beskriver vad vi ser. Först

sedimenteringsbassängerna, där grövre material
faller mot botten, och sedan vidare till mikrobiologiska och kemiska reningsprocesser.
I stort sett ingenting tillsätts, processerna styrs
av syretillförsel och genom att de mikrobiologiska miljöerna hålls optimalt efektiva. Kemikalier tillsätts endast som en slutpolering för att
nå ner till de hårdare kraven på fosfor.
Det renade vattnet strömmar ner i Viskan
vidare mot Varberg och havet. Det släpps ned-

ströms, har självfall hela vägen. Naturen får ta
hand om den vidare reningen, medan Nadia
El-Charif jobbar vidare uppströms.
Vad är det svåra i det arbetet?
– Det är nog att kunna påverka, att få ut
informationen. Det är svårt att påverka verksamheter som redan är igång, det är lättare att
komma med synpunkter när en verksamhet,
ett företag, är på väg att starta. Gamla verksam-

AVLOPPSRENING I TRE STEG

I den första, mekaniska, reningen passerar
avloppsvattnet rensgaller och sandfång för
att befrias från grövre skräp, sand och
andra grövre partiklar.

I detta andra steg renas vattnet
från organiskt material, kväve
och fosfor.

I det sista reningssteget avlägsnas
små partiklar och kvarvarande
fosfor från avloppsvattnet.

Illustration: borås energi och miljö

24

heter rullar ofta på gamla tillstånd och med äldre
utrustning, säger Nadia El-Charif.
Hon jobbar mycket ute på fältet, tar med sig
kontoret. Ofta i samarbete med försäljare från
Borås Energi och Miljö. Inte sällan träfar de
restaurangägare för att prata om vikten av fettavskiljare. Eller industrier som jobbar med ytbeläggningar, textiltvätt eller bilindustrier.
– Det fnns mycket kvar att jobba med på restaurangsidan. Vi håller på med ett detektivarbete
nu, försöker inventera alla fettavskiljare, säger
Nadia El-Charif. Restauranger byter namn och
ägare och fyttar, så det är lite klurigt.
– Vi vill inte heller pressa någon i konkurs,
men om utsläpp av fetter orsaker ständiga stopp i
ledningsnätet så får ju verksamheten ändå betala
underhållsspolning, och den är inte heller gratis.
Där fnns det en ekonomisk vinst att göra för
verksamheten.
Vi tittar på det renade avloppsvattnet i slutbassängen snart på väg mot Varberg.
Hur rent är det?
– Vi har mycket hårdare krav på kväve, fosfor
och BOD7, ett mått på organiskt material, säger
Evelina Holmgren.
Är det drickbart?
– Haha, jag skulle aldrig rekommendera någon
att dricka avloppsvatten. Men det går ut i naturen, och reningsprocessen fortsätter där.
Evelina Holmgren berättar att man också vill
göra en förstudie om läkemedelsrening.
– Det kan bli spännande. Man pratar mer och
mer om det, det är ett växande problem.

Mer förnybar energi
med nya verket
Under Kretsloppsveckan kommer både avloppsreningsverket och det nya kraftvärmeverket på
Sobacken att formellt invigas. Tillsammans utgör
de Energi- och Miljöcenter – ett av Västsveriges
största infrastrukturprojekt.
Det nya kraftvärmeverket på Sobacken som nu är i provdrift kommer att
kunna producera dubbelt så mycket förnybar energi med ungefär samma mängd
biobränsle som använts i de gamla biopannorna på Ryaverket. Samtidigt kommer
det att ge ungefär 20 procent mer färrvärme.
– Med ny, modern och robust teknik kan vi nå den efektivitetsökningen.
Dessutom kommer vi att ha mer yta för att lagra biobränslet, jämfört med i dag
när kraftvärmeverket ligger mitt inne i centrala Borås, säger Jonas Holmberg,
kommunikationschef vid Borås Energi och Miljö.
På samma sätt som man i avloppsreningsverket har full koll på reningsprocesserna, kommer man på kraftvärmeverket att ha ett mätrum för rökgaser, för att
ha kontroll över vad som släpps ut ur skorstenen.
– Vi har också ett gemensamt kontrollrum för både kraftvärmeverket och avloppsreningsverket. Vi ser det som en framtidslösning att kunna styra och reglera
allting från ett och samma kontrollrum,
säger Jonas Holmberg.

Kan ni se vad vattnet innehåller?
– Vi har system som analyserar metaller, ett
antal tungmetaller, men vi har inget specifkt
reningssteg för metaller, i fällningen hamnar det
i slammet. Det som förekommer är zink, koppar,
bly, kadmium, krom, kvicksilver och tenn. Silver
också ibland, från tillverkningen av vissa sportkläder, uppströms.
– Jag läste att det mesta silvret fälldes ut i de
första tvättarna. Här bör man nog ställa hårdare
krav på producenterna, säger Nadia El-Charif.
– Alla metaller är dåliga för miljön, men kadmium och kvicksilver är riktigt farliga och
långlivade, men också zink och koppar.
Varifrån kommer det?
– Det är svårt att veta. Vägtrafk, slitage av
däck, koppartak och annat.
Skulle det vara möjligt att rena avloppsslammet?
– Att rena avloppsslam är förenat med stora
kostnader. Men det vore önskvärt om man till
exempel kunde återvinna fosfor, som är en ändlig
resurs.
En del av processerna här ute på Sobacken ger
biogas. Det sker via två olika rötprocesser: av
slam från avloppsreningsverket och av matavfall.
– Matavfallsslammet gör man biogödsel av, den
är certiferad och sprids på åkermark. Avloppsslammet rötas också, och det blir biogas av både
matavfallet och avloppsslammet.
Bolaget håller just nu på med ett omfattande
strategiarbete runt vad all biogas ska användas
till, så att biogasens miljönytta tas tillvara och att
afären blir bra.

FAKTA SOBACKEN KRAFTVÄRMEVERK
• Eldas under höst-vinter-vår.

• Biopanna med fuidiserande bädd.
• Termisk effekt: 120 megawatt.
• 475 gigawattimmar (GWh) biobränsle omvandlas till 530 gigawattimmar nyttig energi:
Fjärrvärme: 375 gigawattimmar per år.
Förnybar el: 155 gigawattimmar per år.
• 200 000 m3 biobränsle kan lagras på 6 hektar lagringsyta.
• I bränsleberedningen frånskiljs metaller och alltför stort material, varefter bränslet
lagras i två silos, vardera med en kapacitet av 5000 m3. Silokapaciteten motsvarar
2-3 dygns drift för pannan på full kapacitet.
• Inmatningsbandet till kraftvärmeverket är cirka 300 meter långt.
• 80 m hög skorsten. Gasen renas först i fera steg, främst från sot, kväveoxider och
svaveloxider.
• Hela EMC – bränsleberedning, kraftvärmeverk och avloppsreningsverk, upptar
30 hektar.

Bild: borås energi och miljö
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lättläst
Här hittar du lättlästa, korta sammanfattningar av några artiklar
i såklart borås. Fler lättlästa notiser fnns på boras.se/lattlast –> nyheter.

Många människor som har fyllt 70 år
känner sig mycket yngre än 70.
Det säger forskare som
har ställt frågor till 70-åringar.
Många 70-åringar känner sig starka.
De orkar resa och göra mycket.
Men en del har det svårare.
Vissa har lite pengar att leva på.
Äldre som mår dåligt psykiskt
får sällan prata med en psykolog.
De får medicin istället.
Men mycket som forskarna har
fått veta om äldre är bra nyheter.
Äldre som vill lära sig nya saker
kan ofta göra det.
Deras hjärnor är som muskler
som har fått bra träning länge.
Hjärnorna har blivit starka.

Maria lyssnar på de äldre
Maria Nilséus är äldre-ombudsman
i Borås Stad.
Maria Nilséus berättar för politiker
och medarbetare i Borås Stad
vad de äldre tycker om sin vardag.
En del äldre vill att kommunen ordnar
fer gratis aktiviteter.
Andra säger att de är väldigt nöjda
med hem-tjänsten.
Några ringer för att de mår dåligt
och är ensamma.
Maria Nilséus försöker att lyssna.
Hon säger att alla äldre är välkomna
till Träf-punkt Simons-land.
– Många tycker om att komma hit
och äta frukost och spela kort.

Mötes-platser för äldre
Vi människor mår bra av att träfa
andra, prata och kanske ta en fka.
Att ha trevligt en stund är viktigt
och bra för hälsan.
För många äldre betyder det
väldigt mycket att träfa andra
och ha roligt.
Det kan till och med göra att
äldre personer känner sig starkare.
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En del kan bo kvar hemma längre.
De behöver mindre hjälp
från sjuk-vården och äldre-omsorgen.
Därför har Borås Stad öppnat
elva mötes-platser för äldre.
Linda Svensson Perlstedt är chef
för mötes-platserna för äldre.
– Vi vill att våra äldre ska må bra
och ha roliga saker att göra.

Våga säg att du är ensam
Ibland kan det vara svårt att säga
till någon annan
att man känner sig ensam.
Man kanske skäms för det.
Politikerna i Borås vill att äldre
ska slippa vara ensamma.
Därför fnns senior-hälsokonsulenter.
Maia Sievert är en av dem.
Hon hjälper äldre att komma
igång med en aktivitet.
Det kan vara bingo, yoga, dans
eller stav-gång.
Maia Sievert berättar om en man
som var väldigt ensam
när hans fru hade dött.
Mannen började gå till en av
Borås Stads mötes-platser för äldre.
– Det syntes att han blev gladare.
Han rörde sig och pratade
som en gladare person igen.

Sune betalar.
Sune och Agneta är nöjda.
De har haft en trevlig stund vid
Sunes köks-bord.
De slipper bära tunga mat-kassar!
Personal från Ica kör hem varorna.

Gör avlopps-vatten renare
Allt avlopps-vatten från oss som bor
och arbetar i Borås kommer till
Borås Stads nya avlopps-renings-verk.
Det ligger på Sobacken vid riks-väg 41.
Avlopps-vattnet kommer från toaletter, arbets-platser och industrier.
I vattnet fnns giftiga metaller
från vägar och bilar.
Det nya avlopps-renings-verket
är bland de bästa i EU.
Personalen renar vattnet i fera steg.
Sedan kommer det renade vattnet ut
i ån Viskan och fyter ner till
Varberg och havet.
Så här kan du hjälpa till:
Spola bara ner bajs, kiss
och toa-papper på toaletten!

Söndagen den 26 maj är det val till Europarlamentet. Det kallas EU-val.
Då väljer vi vilka svenska politiker som ska jobba i Europaparlamentet.
Det väljer vi för att Sverige är med i den Europeiska Unionen, EU.
28 länder är med i EU.
EU har ett eget parlament som
beslutar om frågor för alla EUländerna.
Politiker från de olika EUländerna beslutar tillsammans
i Europaparlamentet.
Sverige ska välja 20 politiker
till Europaparlamentet.
Det är ett val som är viktigt
också för oss i Borås.

1. Ta ett valkuvert.

vill personrösta.*

För att få rösta i valet till
Europaparlamentet måste
du ha fyllt 18 år senast
26 maj 2019.

För att rösta i Sverige
till Europaparlamentet
krävs:

2. Välj valsedel.

3. Gå bakom en valskärm.

4. Kryssa för en kandidat
på valsedeln om du vill
personrösta.*

5. Lägg valsedeln i valkuvertet
och stäng det. Det ska bara
ligga en valsedel i kuvertet.

6. Lämna fram din
id-handling och ditt
valkuvert till röstmottagaren.

7. Röstmottagaren kontrollerar
din identitet och antecknar
att du har röstat.

8. Röstmottagaren lägger
till sist ner valkuvertet
i valurnan. Nu har du
röstat.

• Att du fyllt 18 år
• Att du är svensk medborgare
eller medborgare i något
av EU-länderna
• Att du är folkbokförd i
Sverige. Om du inte bor
i Sverige men är svensk
medborgare kan du ändå
ha rösträtt i valet till
Europaparlamentet.

Handlar mat på nätet
Sune Johansson är pensionär.
Han får hjälp av hem-tjänsten
att handla mat.
Agneta Eng från hem-tjänsten
kommer hem till Sune.
Sune har skrivit en lista med allt
som han behöver:
paj, ost, yoghurt, knäcke-bröd.
Hund-mat till Sunes hund.
Agneta har med sig en dator.
De ska handla till Sune
i Ica-afärens internet-butik.
På datorn klickar de på varorna
som Sune vill köpa.

– Så här går det till

Här till höger ser du hur det går
till att rösta i vallokal.
* Du kan också personrösta genom
att skriva partinamn och namnet
på den kandidat du vill rösta på.
Skriv så tydligt som möjligt.
En av reningsbassängerna vid det nya
avloppsreningsverket på Sobacken.

Illustrationer: valmyndigheten

Gamla på olika sätt

RÖSTA I VALLOKAL
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såbraborås

Information när det felar
Vart ringer man när elen gått? När det svämmat över eller är helt tomt i kranen?
Borås Stad skärper nu rutinerna kring störningar av den typen.
Tidigare har boråsarna bara under kontorstid kunnat ringa Borås Stads
växel och blivit hänvisade till rätt journummer – nu fnns servicen dygnet
runt.
– Det är viktigt att boråsarna kan få besked om vart de ska vända sig när
behovet uppstår, när elen har gått och man undrar när den kommer åter.
Eller när det inte kommer vatten ur kranen. Också efter kontorstid ska man
kunna bli hänvisad till rätt journummer. Det är en brist vi nu rättat till, säger
Peder Englund, chef för Centrum för kunskap och säkerhet, CKS, i Borås
Stad.
Handlar det också om akuta allvarliga situationer?
– Är det riktigt allvarligt så gäller larmnumret 112.
Borås Elnät ansvarar för elnätet i stora delar av Borås kommun, men det
fnns två andra elnätsägare i kommunen: Vattenfall i ytterområdena, och
Sandhult-Sandareds Elektriska ek. för. som ansvarar också för Sjömarken,
påpekar Ola Svensson, arbetschef på Servicekontoret.

Är man tveksam om vilken elleverantör man har, så hittar man alltid svaret
på baksidan av sin faktura. På boraselnat.se/privat hittar du en karta som
visar den geografska uppdelningen i grova drag.
Allt fer felanmälningar och synpunkter från boråsarna görs via appen
Synpunkts- och felanmälan i Borås Stad. Felanmälningar (hål i gatan,
lutande stolpar etc) och synpunkter på Borås Stads verksamhet (”jag tycker
verksamheten xxx fungerar dåligt …”) kan också lämnas via brev genom
den portofria blankett för utskrift som fnns på kommunens webbsida, eller
i det formulär du hittar på samma plats: boras.se/synpunkt.
Alla synpunkter och felanmälningar kan lämnas anonymt.
För synpunkter gäller att Borås Stad inom tre arbetsdagar bekräftar att
synpunkten kommit in samt vem som tar hand om den. Inom tio arbetsdagar återkopplar handläggaren till dig. Handläggaren kommer också att
meddela dig när en eventuell åtgärd är gjord.

JOURNUMMER VID STÖRNINGAR
På följande journummer når du Borås Stad eller något av våra bolag utanför kontorstid, då växeln är stängd:

VATTEN OCH AVLOPP
Problem med vattenförsörjning eller avlopp
i en fastighet med kommunalt vatten och
avlopp.
Telefon: 020-97 13 00
För pågående driftstörningar, se:
borasem.se

FJÄRRVÄRME, FJÄRRKYLA OCH BIOGAS
Problem med uppvärmning eller kylning av fastigheter med kommunal fjärrvärme eller fjärrkyla,
eller problem vid våra tankstationer för biogas.
Telefon: 020-97 13 00
För pågående driftstörningar, se:
borasem.se

ELFÖRSÖRJNING, ELAVBROTT
Avbrott i elförsörjningen i elnät som ägs av
Borås Elnät.
Telefon: 033-13 07 15
boraselnat.se/stromavbrott

GATOR, VÄGAR OCH GATUBELYSNING
Akuta problem t.ex. nedblåsta träd, påkörda belysningsstolpar som hindrar trafkens framkomlighet.
Telefon: 033-35 75 00
På boras.se/varavagar ser du vilka gator och
vägar Borås Stad sköter. Övriga större vägar
ansvarar Trafkverket för.

VID AKUT FARA
Vid akut fara som brand, olyckor och sjukdom.
Telefon: 112

AKUTA SOCIALA PROBLEM
Om du har akuta, sociala problem kan du dagtid
vända dig till individ- och familjeomsorgens
mottagningsgrupp på vardagar. På kvällar och
helger kontakta sociala jouren på telefon 112.
boras.se/akuthjalp

Tips!
KLIPP UT
OCH SPARA

