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Gäller lagerbilar. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. SEAT Prislån 36 mån 30% kontant, 47% restskuld, 
effektiv ränta 8,05%. Miljöklass 2005 PM. Dieselpartikelfilter är standard på alla SEATs dieselmotorer. 2 års nybilsgaranti,

3 års lackgaranti, 3 års vagnskadegarani samt SEAT Service®Mobility.

”Utsläppsrätt”

SEAT IBIZA
1,4 ECO-TDI 80 HK 
1,4 ECOMOTIVE TDI 80 HK 
Bränsleförbrukning 3.8 - 4.6 l/100 km
Koldioxid 99 - 120 g/km 

med miljöbilspremie 10.000:-

s e a t . s e

S E A T  i n g å r  i  V o l k s w a g e n  G r o u p

Tonade rutor, elhissar, elspeglar, fjärrstyrt centrallås, 
4 krockkuddar, ISOFIX-fästen, TCS antispinn, ESP antisladd. 

99g/km!

0,38 l/mil!

Orrekulla industriområde Hisings Kärra 031-570 320
Vardag 9-18, lördag 11-15 www.gotecarlsson.se

Göte Carlssons Bil AB

Kom in och provkör den hos oss

Orrekulla industriområde Hisings Kärra 031-570 320
Vardag 9-18, lördag 11-15 www.gotecarlsson.se

Göte Carlssons Bil AB

Från 139.900:-

GÖTEBORG. Mötesplats 
Äldreomsorg arrangera-
des på Svenska Mässan 
7-9 april.

Vård- och omsorgs-
förvaltningen i Ale 
fanns representerade 
med tre utställningar: 
mat och hälsa, interak-
tiv demensutbildning 
och cirkelledarutbild-
ning i social dokumen-
tation.

– Syftet med mässan 
var att Göteborgsregio-
nens medlemskommu-
ner skulle få möjlighet 
att utbyta erfarenheter 
från Kompetensste-
gens satsningar, säger 
Camilla Andersson, Ale 
kommuns representant 
i den programgrupp som 
samordnade mässan.

Mötesplats Äldreomsorg har 

anordnats två gånger tidigare, 
2003 och 2004. Årets mässa 
invigdes av äldreomsorgsmi-
nistern Maria Larsson (kd), 
som under sitt inledningsan-
förande gav en kort redogö-
relse om hur hon vill att äld-
reomsorgen ska se ut i fram-
tiden.

Samtliga 13 medlemskom-
muner i GR medverkade på 
mässan, som var uppdelad i 
sex olika ämneskategorier. 
Bemötande & etik, rehabi-
litering, social- och sinnes-
stimulans, metodutveckling, 
mat & hälsa samt demens. 
Ale kommun medverkade 
med utställningar inom de tre 
sistnämnda områdena.

Vid sidan av utställningar-
na arrangerades också intres-
santa föreläsningar och se-
minarier  kopplade till äldre-
omsorgen.

Lokaltidningen besökte 
Ale kommuns montrar och 

möttes av idel positiva reflek-
tioner från utställarna.

– Mässan är ett utmärkt 
forum för att dela med sig 

av sina kunskaper 
inom olika områ-
den. Vi har upp-
levt ett stort in-
tresse i vår egen 
monter där vi de-
monstrerat inter-
aktiv demensut-
bildning. Samti-
digt har vi givits 

möjlighet till erfarenhetsut-
byte med personal från andra 
kommuner, säger Anette Hå-
kansson, specialutbildad un-
dersköterska i demenssjuk-
vården.

Mötesplats Äldreomsorg 
riktade sig i första hand till 
anställda inom äldreomsor-
gen i GR:s medlemskommu-
ner, men höll även öppet två 
timmar på eftermiddagen för 

allmänheten.
– Särskilda inbjudning-

ar hade gått ut till skolor och 
pensionärsföreningar, avslu-
tar Camilla Andersson.

Ale kommun deltog på Mötesplats Äldreomsorg
– Ett forum för 
erfarenhetsutbyte

Anette Håkansson och Monika Jensen fanns på plats i Ale kommuns monter för interaktiv demensutbildning. På Klockareäng-
ens särskilda boende i Skepplanda har personalen, tack vare Kompetensstegen, fått möjlighet att höja sin kompetens inom 
området demens. 

Genombrottsprojekt med inriktning mot mat och hälsa för äldre. Ros-Marie Johansson, undersköterska 
och Maria Edström, sjuksköterska, redogjorde för hur man i Ale kommun lyckats att med små förändringar 
åstadkomma stora förbättringar i vardagen.

PÅ KONFERENS
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

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:-


