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På torsdag kväll är det åter 
dags för Tänk till!  Ett av tio 
tillfällen att tycka till om 
 kulturen i Konsthallen i 
Alingsås kulturhus. 

ALINGSÅS: Under hösten och 
 våren en gång i månaden har 
olika föreläsningar med syfte att 
höja inspiration och intresse för 
kultur arrangerats. I morgon 
kväll är det åter dags och före-

läsare är Britta Söderqvist från 
Sjöfartsmuseet i Göteborg. 

– Människan ska hamna mer i 
centrum. Vi har även valt att upp-
märksamma vad sjö farten tagit 
med sig in i kultur, mat, musik 
med mera. Även mer fokus har 
lagts på miljöfrågor. Även barn 
och ungdomar har prioriterats 
mer, bland annat genom fler 
”prova på-aktiviteter”, säger hon.

LEO NÄSSTRÖM

Ny inspirationskväll i Konsthallen Metal av tyngsta märke
ALINGSÅS: Under lördagskvällen bjöd Fabrikens arrangörsgrupp 
Despotia på metal av tyngsta märke under namnet Alingsås Doom 
Fest. Doom-genren var således huvudämnet för kvällen och det 
 stora namnet denna gång stavades Procession.

Chilenarna bjöd den fåtaliga men entusiastiska publiken på 
 ordentligt gung och backades upp av Bombus och Doomdogs.

– Ett mycket lyckat arrangemang med tre väl framföra spelning-
ar. Även om det inte kom så mycket folk från Alingsås hade vi flera 
utifrån stan som hittade hit, säger Björn Olzon i arrangerande 
 Despotia.

MARCUS LÖFSTRÖM

Hon växte upp med en 
pappa som var periodare 
och en mamma som var 
”trasig liksom”. Som dotter 
till två alkoholister propa-
gerar författaren Hillevi 
Wahl för nyktra småbarns-
föräldrar. Själv tar hon inte 
ens ett glas vin när barnen 
är närvarande.

– Vi skulle ju aldrig röka 
hasch inför våra barn, 
 säger Hillevi som i går 
kväll gästade Blå huset.

SOLLEBRUNN: Ett drastiskt 
 exempel kan tyckas, men det 
 Hillevi menar är att alkohol också 
är en drog och att vi lätt glömmer 
det.

– Skulle man tycka att det var 
okej om personalen drack ett glas 
vin på förskolan eller i skolan? 
Nej, absolut inte, tycker folk. 
 Pedagogerna har ju ansvar för 
barnen. Så varför skulle det vara 
mer okej hemma? När jag ställer 
den frågan under mina föreläs-
ningar blir folk väldigt ställda och 
vet inte vad de ska svara.

Gårdagens besök i Sollebrunn 
är en av många föreläsningar som 
Hillevi Wahl har gjort sedan hen-
nes självbiografiska roman 
 Kärleksbarnet kom 2006. Boken 
handlar om hennes kaotiska upp-
växt med två alkoholister. 

Hon beskriver det som att leva 
i en ständig krigszon.

– Man är beredd på det värsta 
hela tiden. Forskare har mätt 
 nivån stresshormoner hos barn 
till missbrukare och upptäckt att 
den är lika hög som hos elitsolda-
ter i krig. Man har ingen själv-
känsla kvar, och kan inte lita på 
sin egen kompass eftersom man 
lever i en sådan surrealistisk 
värld. Mår mamma bra så mår 
jag bra...

FÖRRA ÅRET gav Hillevi ut Hunger-
flickan, en bok om hennes tonårs-
tid och ätstörningarna som hon 
drabbades av. Hillevi tror att 
många människor har ett ”läng-
tanshål”, som hon uttrycker det. 
Hos en del är det där hålet större 
än hos andra.

– De är liksom känsligare. Själv 
hade jag en enorm pappalängtan. 
Som tonårstjej behöver man en 
pappa att brottas mot. Maten blev 
min tröst när längtanshålet i ma-
gen värkte. Det jag visste som var 
mysigt var att sitta och äta ost-
mackor och dricka Oboy med 
pappa. Så det började jag göra i 
min ensamhet.

I dag är Hillevi själv mamma 
till tre barn; Elliot, 7,5, Movitz, 5, 
och Lykke, 2,5. Det var först när 
hon fick barn som hon till fullo 
förstod hur känsliga barn är och 
vad hon själv blivit utsatt för som 
liten.  

Efter några kåseriböcker om 
mammalivet ville bokförlaget, 

Norstedts, att hon skulle skriva 
en bok om sin barndom. Hillevi 
hade redan skrivit några tidnings-
krönikor om ämnet men att skri-
va boken, Kärleksbarnet, blev 
något annat.

– Jag grät fruktansvärt mycket 
under den perioden. Jag gick sön-
der varje dag, min man fick sitta 
och hålla om mig, berättar hon.

Ändå är Hillevi glad att hon 
skrev boken. Förutom att blev det 
en slags terapi för henne själv har 
det lett till att hon fått kontakt 
med många människor som har 
liknande historier att berätta. 

HILLEVI OCH HENNES MAN  Gun-
nar har bestämt sig för att dricka 
minimalt med alkohol – och aldrig 
inför barnen. I Stockholm, där de 

bor, finns det flera skolor som 
bjuder de vuxna på vin i samband 
med skoldiscon.

– Jag blir lika förbaskad varje 
gång. Statistiken säger att var 
femte barn har en förälder med 
riskbeteende. Ska man då bjuda 
på vin i skolan?

Något annat som Hillevi är in-
nerligt trött på är ”jämförelsesju-
kan” och strävan efter att vara 
den perfekta föräldern.

– Man ska göra karriär, vara väl-
klädd, vältränad och ha hur många 
barn som helst. Vi har enormt 
stora krav på oss i dag, men vem 
står ut med perfekta människor? 
Det är så himla skönt att komma 
hem till någon som har det stökigt, 
tycker hon. Då kan man krypa upp 
i soffan och vara sig själv.

Ett av de viktigaste budskapen 
på Hillevi Wahls föresläsningar är 
att man ska sluta jämföra sig med 
andra och i stället fråga sig; vad 
är viktigt för mig och mina barn?

– För mig är det viktigt att 
krama barnen, lyssna på dem, 
prata med dem och vara där. Res-
ten är inte så himla viktigt, säger 
Hillevi bestämt.

Som just nu håller på med en 
tredje självbiografisk roman, en 
uppföljare till Hungerflickan. 
Och så skriver hon på några barn-
böcker ihop med sin son Elliot. 
Böckerna, vars huvudperson he-
ter just Elliot, kommer ut någon 
gång nästa år.

JENNY SCHAGERLIND
0322-67 00 58

jenny.schagerlind@alingtid.se 

”Vem står ut med 
perfekta människor?”
Hillevi Wahl vill både sänka och höja föräldraribban
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I GÅR BESÖKTE författaren Hillevi Wahl Blåhuset i Sollebrunn.

Ett nytt, enhetligt Södra 
Älvsborg med en gemen-
sam närvårdssamverkan. 
Det ska göra det smidiga-
re för patienter och vård-
tagare i kontakten med 
sjukhus, primärvård och 
kommuner. 

ALINGSÅS: 2007 togs beslutet 
om en ny samverkansform i 
syfte att förbättra vård och om-
sorg i Södra Älvsborg. Den 10 
mars i år startade den nya for-
men och anledningen till att det 
tagit nästan fyra år att genom-
föra är flera.

– Det har tagit sin tid att ar-
beta upp en modell att jobba 
efter och det har varit en lång-
sam process framåt, säger Nils-
Gunnar Främberg, chef för 
Närvårdskansliet.

Hans Holmberg, sjukhusdi-
rektör på Alingsås Lasarett och 

ordförande i Styrgruppen för 
Närvårdssamverkan, menar att 
varje invånare i länet ska få den 
vård och omsorg den behöver 
utan att uppleva gränser mellan 
kommun, vårdcentral och sjuk-
hus.

NÅGOT SOM Nils-Gunnar Fr-
ämberg till fullo håller med om.

– Tyvärr har det funnits svag-
heter, bland annat med informa-
tion, långa väntetider och brist 
i kommunikationer, säger han.  

Det är framför allt en mål-
grupp som kommer att gynnas 
av den nya samverkansformen.

– Det är de personer med ett 
samtidigt vårdbehov, som både 
har kontakt med primärvård 
och sjukhus. Det handlar bland 
annat om multisjuka äldre, sä-
ger Nils-Gunnar Främberg. 

LEO NÄSSTRÖM
0322-62 00 00

red@alingtid.se

Ny närvårdssamverkan 
för vård och omsorg

En kontraktsuppföljning 
av vårdcentraler inom VG 
primärvård i Mittenälvs-
borg, visar att samtliga 11 
vårdcentraler uppfyller 
graden av måluppfyllelse 
enligt Krav- och kvalitets-
boken och bidrar till ut-
veckling av primärvården 
i Västra Götaland.

BORÅS: Det var vid hälso- och 
sjukvårdsnämnden Mittenälvs-
borgs (HSN 6) sammanträde på 
tisdagen som frågan kom upp 
på nämndens bord. Till HSN 6 
hör bland annat vårdcentralerna 
i Alingsås, Vårgårda och Herr-
ljunga kommuner.

– I det stora hela är resultatet 
mycket bra. Men nämnden kom-
mer att följa de problemområ-
den som har identifierats, po-
ängterar Maria Willner (S), 
ordförande i hälso- och sjuk-
vårdsnämnd Mittenälvsborg.

Kontraktsuppföljningen ge-
nomfördes under november och 

december 2010. Syftet med upp-
följningen som avser perioden 
1/10 2009-30/9 2010, har varit att 
ta reda på om vårdenheterna har 
uppfyllt graden av måluppfyl-
lelse utifrån Krav- och kvalitets-
boken och bidragit till utveck-
ling av primärvården i regionen.

– Det vi kan se och glädjas åt 
är att tillgängligheten har ökat 
och därmed också befolkning-
ens förtroende för primärvår-
den, menar Anneli Rhedin (M), 
andra vice ordförande.

– Nämnden är nöjd och stolt 
över den här utvecklingen, sä-
ger Rose-Marie Jansson (V), 
första vice ordförande. 

VG Primär-
Vård
VG Primärvård är en region-
gemensam vårdvalsmodell i 
primärvården, vars syfte är 
att stärka patienten ställ-
ning och förbättra kvalite-
ten och tillgängligheten i 
vården.

Alla vårdcentralerna 
uppfyller ställda krav

Snattare greps 
två gånger om
ALINGSÅS: Alingsåspolisen grep 
en misstänkt snattare vid två 
olika tillfällen under tisdagsef-
termiddagen. Mannen ska sam-
manlagt ha snattat varor för 
drygt 900 kronor.

Första ingripande skedde på 
Willys i Alingsås strax efter 
klockan 14. Då hade mannen 
plockat på sig varor för 250 kro-
nor. Han släpptes dock efter 
förhör. Några timmar senare 
var det dags igen, den här gång-
en på Ica Maxi där mannen stal 
mat- och hushållsvaror till ett 
värde av knappt 700 kronor.

Mannen är i 45-årsåldern och 
hemmahörande i Alingsås. De 
misstänkta brotten rubriceras 
som snatteri.

PETTER TARRENIUS

Körde i 170  
utan körkort
BORÅS: En 70-årig man, utan 
körkort, har dömts till 100 
dagsböter för en vansinnes-
färd på riksväg 41 vid Borås. 
Farten var uppe i 170 kilo-
meter i timmen, med omkör-
ningar mot mötande trafik. 
Flera polisbilar blev omkör-
da. 

lättar på  
fågelkrav
ENKÖPING: Jordbruksverket 
lättar på restriktionerna om 
Newcastlesjuka på en gård 
med värphöns i Enköping. 
Verket anser fortfarande att 
fjäderfän ska hållas inomhus 
i stora delar av landet.
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