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Brist på läkare 
på Älvängens vårdcentral
Just nu är det ont om läkare på Älvängens vårdcentral. 2 
av 6 tjänster är obesatta vilket gör att vi inte kan erbjuda 
samma service som vanligt. Några fasta vikarier går inte att 
få tag på men för att ingen ska stå helt utan läkare försöker 
vi att få tag på tillfälliga vikarier. Även tillfälliga vikarier är 
svåra att uppbringa och vi kan inte vara säkra på att det är 
möjligt att hela tiden hitta vikarier.

Antalet läkartider kan därför periodvis vara mer begränsat 
än vanligt. Särskilt för boende i vissa områden, kommer det 
inte heller vara möjligt att få träffa samma läkare om man 
besöker vårdcentralen vid olika tillfällen.

Vi hoppas på er förståelse

Vårdcentralschefen

From den 25/3 har alla distriktsköterskor 
och BVC samma telefonnummer. 
Numret är 0521-263030.

VIKTIG INFORMATION
FRÅN ÄLVÄNGENS VÅRCENTRAL

Ahlafors IF 
håller

ÅRSMÖTE
onsdag 31 januari kl 19.00

i klubbhuset på Sjövallen

Eventuella motioner skall 
vara styrelsen tillhanda 

senast fredag 26/1

Alla medlemmar 
hälsas hjärtligt 
välkomna!
- Styrelsen

onsdag 9 april kl 19.00

senast fredag 4 april

Mångårig erfarenhet av depressioner/utmattnings-
syndrom, olika ångesttillstånd, sociala fobier/
Jagstärkande samtal, kriser/Jagstödjande samtal. 
Arbetar utifrån ett kognitivt synsätt.
Mottagningen ligger på V.C Nödinge.

Tel. 0303-22 93 12 alt. 0730-366 444

Tommy Lilja

ALE SAMTALSCENTER

Johan 0709-917979, Martin 0709-917974

Vi utför det mesta inom 
om–, till– och nybyggnation 

och service.
Ring för kostnadsfri offert:

BINGOPROMENAD
Start söndag 6 april

mellan kl 10.00-12.00

Start: ÄLVEVI
Älvängens IK

Besöksadress
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour: 0704-92 35 07
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Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Södra Klöverstigen 38.

Tel 073-617 44 60
Telefonsvarare 031-98 31 80

Jag räknade själv till 184 
närvarande, men fick 
sedan hjälp med de som 

stod bakom mig. Publiksiff-
ran i Surte Missionskyrka till-
hör säkert de bästa någonsin 
(217), men så berörde ämnet 
för mötet såväl hopp som för-
tvivlan. Dessvärre blev det 
bara fokus på det sistnämnda. 
Det finns säkert möjligheter 
i förslaget som Utbildnings- 
och kulturnämnden ska ta 
ställning till i nästa vecka. Att 
samordna kulturella verksam-
heter under ett tak är inget 
nytt grepp, utan beprövat på 
många andra platser. Proble-
met är att Surteborna har be-
stämt sig. De har inte köpt 
ett enda av alla de argument 
som nämnden har lagt för 
att övertyga dem om det för-
träffliga med att samlokalise-
ra bibliotek och museum. Nu 
är hela Surte –och även delar 
av Bohus –i uppror. Förslaget 
har väckt oerhört starka käns-
lor och frågan har utvecklat 
sig till ett politiskt självmord.

När nämnden gav förvalt-
ningen i uppdrag att utreda 
frågan fanns det ingen poli-
tik i ärendet. Det gör det nu. 
Det här beslutet kommer att 
stämplas med röd färg och 
det är ett misslyckande att 
trots så många samtal inte ha 
kunnat hitta någon som helst 
förlikning. Kanske har man 
inte ens försökt.

Tanken slog mig under tis-
dagens hetsiga möte i mis-
sionskyrkan. Ämnet var be-
tydligt känsligare än någon 
kunnat förutse. Det gjorde 
att det aldrig fanns utrymme 
för dialog. Det blev omedel-
bart två sidor eller två tuppar 
om ni så vill. Hur brukar det 
gå med två tuppar i en höns-
gård?

De kacklar, men ingen 
lyssnar på vad den andre 

kacklar om. Förhandlingarna 
låser sig.

Jag tror vi kan vara över-
ens om att handläggning-
en av denna fråga inte för-
tjänar några applåder. Det är 
mycket som har gått fel väg.

Det är försent att vara 
klok nu. Det har runnit för 
mycket vatten under broar-
na. Nu återstår bara ett beslut 
att ta. Bordlägg frågan och 
börja om.

"Det går inte, då förlängs 
hyreskontraktet för lokalen i 
centrum med automatik tre 
år framåt och det vill vi inte."

Jag tror bestämt att hyres-
värden, Balder AB, är mycket 
intresserade av en diskussion 
om lokalens framtida använd-
ning. Säg upp lokalen före 31 
mars och förhandla om såväl 
hyresnivå som längd på avta-
let. Det viktigaste nu måste 
vara att inte ta några förhas-
tade beslut. Det här ären-
det som rört upp hela (nu 
blir Peter Olsson arg igen...) 
södra Ale förtjänar åtminsto-
ne tid. Det måste väl även Ale 
kommun ha råd med.

När stämningen blir som i 
onsdags, där jag inte tror att 
någon egentligen kände igen 
sig själv. Vissa var så arga att 
tårarna rann. Erfarna poli-
tiker stammade och kasta-
de osäkra blickar åt olika håll. 
Jag kan bara skriva och tala 
för mig själv – men det jag 
såg var inte mitt Ale.

Plötsligt hade alla demo-
kratins förespråkar givit upp. 
Båda sidor hade glömt ord 
som samtal och dialog. Båda 
parter försökte övertala var-
andra, vilket de i efterhand 
bör ha förstått var svårare än 
allt annat just nu. I en tupp-
fäktning ger ingen upp. Det 
är synd, jag trodde vi hade 
kommit lite längre i Ale. De-
mokratin visade sig inte från 

sin rätta sida. Det blev en 
monolog –förvisso med möj-
lighet till frågor – men utan 
möjlighet att påverka. Det 
kände alla som närvarade. Be-
slutet är redan fattat och det 
är den känslan som gör hela 
historien så infekterad. Det är 
den känslan som gör att mitt 
Ale dog en smula.

En fråga som engagerar 
och berör som denna får det 
inte gå prestige i, men det har 
det gjort nu.

Om förslaget att samlo-
kalisera bibliotek och Glas-
bruksmuseum väcker så stark 
kritik måste man naturligtvis 
ställa sig frågan varför?

Det måste gå att kompro-
missa, men att kompromissa 
handlar inte om att den ena 
sidan plötsligt ska köpa den 
andres förslag.

Det gjordes vissa försök i 
tisdags, även om de inte var 
särskilt tappra. Bland annat 
utlovades en samlingslokal i 
Surte, men ingen kunde säga 
var eller med vilken kapacitet 
och därmed var trovärdighe-
ten borta.

Michael Svensson, tea-
terpedagog i Ale gymnasium, 
ringde bara några timmar 
innan den sista föreställning-
en av estettvåornas "De ed-
svurna". Han tyckte vi borde 
se den. Tack gode gud – 
och tack Michael för att du 
ringde. Vilken föreställning. 
Snacka om att beröra. Unga 
skådespelare uppträdde som 
fullblod på 
Dramaten. En 
sådan upple-
velse ger kraft 
att gå vidare 
alla tuppar till 
trots...

Per-Anders Klöversjö

Ansvarig  utgivare
perra@alekuriren.se

Mitt Ale dog en smula

Surte/Bohus
Företagarförening

kallar till 

ÅRSMÖTE
17 april kl. 19.15
Hotell Surte i Surte

Alla är

VÄLKOMNA!
Servering av macka och dryck för den som är 

sugen – vänligen anmäl ditt deltagande till
Alf Grankvist tfn: 031-98 22 03 eller 

fax: 031-98 38 86, e-mail: alf@eurocable.se
eller Leif Ljung tfn: 031-98 06 50 

fax: 031-98 33 28, 
e-mail: leif.ljung@salesonnet.com

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-


