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Guiden
Joel Engblom tipsar om fem saker att göra i veckan

Rock aRound the clock

Nostalgi: Frivilligverksamheten och Studieförbundet vuxen-
skolan bjuder in de som var unga på 50-talet till en festdag 
på Hjortnäs i torestorp. Alice Babs-hits, Marks Elvis, tomas 
Klasson, utlovas, samt dans till Kjell & Company. Lite folk-
parkskänsla helt enkelt.
Torsdag, Hjortnäs i Torestorp klockan 14–19.

köp en skön höna

Fjäderfän: Går du i fågelköpartankar? Knallebygdens rasfjä-
derfäförening håller höns- och äggauktion på Bosgården i 
Örby på lördag. När auktionen är klar öppnas portarna till en 
köp- sälj och bytardag för hönsintresserade.
Lördag, Bosgården i Örby, klockan 11–14.

kalvfestivalen i Rydal

Musik: Kalvfestivalen gör ett gästspel på Rydals museum 
under lördagen. Det är fiolduon Duo Gelland samt musikern 
och kompositören Johannes Bergmark som kommer och 
uppträder i Mark efter deras spelningar på Kalvfestivalen. 
Lördag, Rydals museum, klockan 16.00.

allsång i hyssna

Musik: Hyssna hembygdsförening ställer till med allsång på 
Levins loge i Backa. På scen står bland andra Stefan Ljung-
qvist, thore Olofsson, Jerry Rudenvall och Julia Frölich.
Söndag, Hyssna klockan 17.00.

tRädgåRdsvandRing

Natur: Furets plantskola i Örby brukar några gånger per 
säsong anordna trädgårdsvandringar i ägarnas privata träd-
gårdar. Där får besökarna se udda växter och följa växterna i 
säsongerna. Besökarna har även chansen att ställa växtfrå-
gor till experterna. Föranmälan krävs.
Onsdag, Örby, 18.30.

Knallebygdens rasfjäderfäförening håller höns- och 
äggauktion på Bosgården i Örby på lördag. Foto: Bt ARKIV 

Krockade – hade 2,38 i promille
Mark. Den 52-årige mannen körde ner i diket, krockade 
med en bergvägg innan bilen fortsatte in en jordhög. Hän-
delsen inträffade längs väg 156 i Marks kommun tidigare i 
år och vid tidpunkten saknade mannen körkort samtidigt 
som hans promillehalt uppmättes till 2,38. 

Mannen erkänner sig skyldig till brotten och han åtalas 
nu vid Borås tingsrätt, misstänkt för grovt rattfylleri och 
grov olovlig körning.

Gränsen för grovt rattfylleri går i Sverige vid 1,0 promil-
le.

Kommunfullmäktige - i Härryda
Mark. När lokalpolitikerna i Marks kommunfullmäktige 
den 24 augusti samlas igen efter sommarledigheten så 
kommer mötet inte att som brukligt hållas i Rydal.

Istället hålls mötet i Härryda, som en del i det interkom-
munala samarbetet BoHäM. 

Temat för mötet är infrastruktur och regionutveckling 
– besökare är infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Inbjudna talare är även HG Wessberg från Sverigeför-
handlingen och Sara Distner från Trafikverket.

Fritsla. Det var under hös-
ten 2014 som den ALS-sjuke 
mannens tillstånd försäm-
rades kraftigt. Efter flera års 
kamp mot sjukdomen förlo-
rade han förmågan att pra-
ta, rörelseförmågan i alla 
kroppsdelar utom händer-
na och han hade inte längre 
möjlighet att ta sig in och ut 
ur den trapphiss som mon-
terats för att han skulle kun-
na komma utomhus. 

Tillsammans med sitt om-
bud och svåger Göran Tjärn-
lund skrev de en ansökan om 
utökat bistånd till äldre-
omsorgsnämnden. 

En och en halv månad se-
nare fick de svar. I beslutet 
skrev man att mannen hade 
rätt till bistånd för promena-
der inomhus, trots att han 
inte kunde gå, och att bosta-
dens utformning inte möjlig-
gjorde bostadsanpassningar 

för att kunna ta sig från lägen-
heten.

– Det kändes helt befängt. 
Jag skickade ju in en ansökan 
för att han skulle kunna kom-
ma ut. Men så har det hållit 
på, beslut efter beslut, säger 
Göran Tjärnlund som tidiga-
re har arbetat som social-
rättskonsulent och ansvarat 
för utbildningar och gransk-
ningar av biståndsbehand-
lingar.

I månaderna som följde för-
sökte han genom skrivelser 
och telefonsamtal få Marks 
kommun att godkänna deras 
biståndsansökan. Men det 
var förgäves. Efter att ha satt 
hård press på socialförvalt-
ningen fick han till slut ett 
möte den 1 juni med social-
chefen Bahman Alami, äldre-
omsorgsnämndens ordfö-
rande Ulla-Maj Persson och 
presidiet. 

Göran Tjärnlund stred i sex månader innan hans ombud, som hade sjukdomen ALS, fick utökat bistånd från Marks kommun. 

●● Det tog ett halvår innan en svårt ALS-sjuk man fick hjälpme-
del från kommunen för att ta sig ut ur sin lägenhet. Tre veckor 
efter beslutet avled mannen. Nu strider hans ombud och släkting 
Göran Tjärnlund för att andra inte ska behöva råka ut för samma 
behandling.

Kritik mot att ALS-   sjuk man fick hjälp för sent 


