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Välkommen till Ale och Sverige! 
Du som blev svensk medborgare under 2007 inbjuds till 
Vikingagården fredagen den 6 juni. Vi samlas kl 11.00 för 
guidning, lunch och en ceremoni. Därefter följer en busstur 
till några av våra vackraste platser i Ale kommun. Dagen 
avslutas med nationaldagsfirande i Prästalund.

Du som vill vara med och gratulera de nyblivna svenskarna 
är också välkommen! Alla som vill vara med anmäler sig 
senast den 23 maj till Hanna Hogström, kommunledningsse-
kreterare, tfn 0303 33 02 70 eller maila till 
hanna.hogstrom@ale.se. Obs: begränsat antal platser.

Möte i kommunfullmäktige
Tid: Måndagen den 26 maj kl 18.30
Plats: Medborgarhuset i Alafors

• Strukturstudie Älvängen
• Översyn av investeringsbudgeten 

2008
• Rapporter från ortsutvecklingsmöten

Svar på motioner:
• från kristdemokraterna om gång- och cykelväg från Surte 

till Alvhem
• från kristdemokraterna med förslag att införa kommunalt 

vårdbidrag
• från centerpartiet om biblioteksservice
• från sverigedemokraterna om att starta upp små kraftverk

Komplett föredragningslista finns på kommunstyrelsens
förvaltning, tfn 0303 33 03 60, och på ale.se. Kommunfullmäk-
tiges sammanträden är öppna för allmänheten. Ale-Kungälvs 
närradioförening direktsänder alla kommunfullmäktiges 
sammanträden.

Välkommen! 
Inga-Lill Andersson, kommunfullmäktiges ordförande

En dag i hälsans tecken 
Plats: Furulundsparken
Tid: Onsdag 21 maj kl 10-14

Sjätte året i rad slår vi upp portarna till 
en dag i hälsans tecken i Furulundspar-
ken i Alafors. Konferencier är Lotti Klug. 
Starrkärrs Flickkör, under ledning av 
Sabina Nilsson, sjunger på scenen 
kl 11.00. Multimusikanten Christer Paulsson underhåller kl 
12.00 och innan dagen är slut kommer många fina priser att 
lottas ut. 

Missa inte chansen till stavgång, boulespel, lång eller kort 
poängpromenad, femkamp, lotterier, kaffe med dopp, korv 
och bröd samt frukter. Ta gärna med en vän som inte så ofta 
kommer ut. Den vackra försommarnaturen är god för kropp 
och själ.

Välkommen! 
Rådet för hälsa och trygghet

Odla dina egna grönsaker
Har du gröna fingrar och vill ha en 
egen täppa? Drömmen kan bli verk-
lighet. Ale kommun kan nu erbjuda 
odlingslotter i Surte, Bohus och Nö-
dinge.  För mer information kontakta 
Marie Greger, tekniska förvaltningen, 
på telefon 0303 33 03 01 eller maila 
marie.greger@ale.se.

Du behövs – börja nattvandra!
Genom att vara nattvandrare/vuxenvandrare bidrar du till 
att göra Ale kommun till en plats där alla som bor och verkar 
kan känna sig trygga. Du är välkommen att vandra om du är 
en bra förebild för våra unga, över 25 år och om du är emot 
våld, droger och främlingsfientlighet. Det är inte bara föräld-
rar som vandrar utan alla engagerade personer är välkomna. 
För mer information kontakta Lotti Klug på tfn 0303 33 01 21.

-För många som i sin vardag stöttar en anhörig/närstående är 
detta stöd ofta en förutsättning för att personen man hjälper 
ska kunna bo kvar i sin invanda miljö.
Genom Ann-Maries insats kan den anhörige kompletteras 
med annat stöd.

- Vi har till exempel två stycken anhöriggrupper igång där 
man träffar andra personer som är i liknande situation och 
där man kan stötta och hjälpa varandra. En tredje grupp är på 
gång och kommer att starta efter sommaren.

Ann-Marie har också ordnat en anhörigträff i december 
och en försommarfest på Trollevik. Det är viktigt att få veta 
vad som är viktigt för att få en fungerande vardag. Tanken 
med anhörigstödet är att man skall kunna fortsätta att stödja 
sin närstående så länge man önskar detta utan att den egna 
känslan av livskvalitet skall bli lidande.

Anhörigvårdare förtjänar uppmärksamhet
- Vad jag vet ” rent statistiskt” är att det finns många fler anhö-
rigvårdare ute i kommunen som jag inte har någon känne-
dom om. Dessa personer förtjänar att uppmärksammas men 
det är svårt att hitta dem. 

Ann-Marie har under vintern varit ute i många sammanhang 
för att informera anhörigvårdare. En viktig grupp som fått in-
formation är den personal som arbetar inom äldreomsorgen.

Hemtjänstgrupperna har organiserat om avlösarservice så 
att olika personer som är avlösare hemma begränsas. Mycket 
uppskattat av dem som tar emot stöd och ett exempel på att 
vissa frågor kan lösas på ett bra sätt bara genom att se frågan 
från ett annat perspektiv. 

Anhörigstöd innebär bland annat:
• att de insatser som ges av samhället har en hög kvalitet
• att man får ett bra bemötande i kontakten med det offentliga
• att bli sedd och lyssnad på 
• att det finns möjlighet till personliga möten och samtal
• att det går att få kunskap och att utbyta erfarenheter

Du som är anhörigvårdare, kontakta Ann-Marie
Hör av dig om du vill ha kontakt. Det behöver inte vara så att 
man är i behov av någon hjälp just nu men det kan vara av 
värde att ha skapat en kontakt inför framtiden.Kontakta Ann-
Marie på tfn 0737 73 12 54, ann-marie.thunberg@ale.se.

Ann-Marie Thunberg arbetar som anhörigkonsulent i Ale 
kommun. Hon började sitt uppdrag för ett halvår sedan. 
Här beskriver hon hur hennes arbete ser ut, vad hon hjäl-
per anhörigvårdare med och vilka aktiviteter hon startat. 

Ann-Marie stödjer dig som är anhörigvårdare

Ann-Marie Thunberg, anhörigkonsulent i Ale kommun

Ann-Marie tycker att det är svårt att komma i kontakt 
med de som inte vet att hon finns. Om du är anhörigvår-
dare eller om du har någon i din omgivning som vårdar 
någon i hemmet – tipsa dem om Ann-Marie Thunberg. 

Biblioteket stänger tidigare Onsdag 28 maj stänger Ale bibliotek, Nödinge kl 17.00

Redaktör Frida Rydeling, tfn 0303 33 06 92. 

Gör din röst hörd – tyck till 
om Ale kommun
Vill du vara med och påverka Ales utveckling? Vi söker folk till 
vår medborgarpanel. Medborgarpanelens deltagare ska vara 
16 år eller äldre, bo i kommunen och inte vara aktiv i någon 
av kommunens politiska nämnder eller kommunfullmäktige.
Anmäl dig till medborgarpanelen genom att skicka ett mail 

till medborgarpanelen@ale.se och uppge namn, adress, 
födelseår, mobiltelefonnummer 
och e-postadress. Du kan också 
anmäla dig genom att ringa till 
förvaltningssekreterare Stefan 
Lydén 0303-330 360 eller 
genom att ringa till informa-
tionschef Karin Dickens på tfn 
0303 33 03 44. Stefan Lydén, förvaltningssekreterare, 

ansvarar för medborgarpanelen.


