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Förbättra din engelska, lär dig tala spanska eller studera himlakropparna och universum. Komvux Lärcentrum har 
utökat kursutbud och erbjuder dig ännu fler spännande och intressanta kurser till hösten. Utöver vårt ordinarie 
kursutbud erbjuder vi följande kurser på gymnasial nivå:

Kvällstid    Dagtid
Engelska C 100 poäng  Historia A 100 poäng
Spanska steg 1 100 poäng  Astronomi 50 poäng
Nybörjardata 50 poäng  Kemi i maten     50 poäng
Programhantering 100 poäng

Ansökningsblankett samt information om våra övriga kurser hittar du på ale.se/komvux.  Ring oss gärna för mer information 
på tfn 0303 33 03 41 eller 33 03 58.  Välkommen till oss!

Kan man bli helt återställd efter en stroke exempelvis när 
det gäller talet?
– Mycket går att träna upp. Jag anpassar träningen till varje 
enskild individ, utifrån hans eller hennes förutsättningar. Mitt 
arbete handlar om att ständigt uppmuntra patienterna till att 
nå nya mål.

Hur arbetar du med individerna som besöker dig?
– När jag träffar patienterna första gången sitter vi ned och 
pratar igenom situationen i dagsläget, vad som fungerar och 
inte. Sedan brukar jag genomföra en bedömning av funktio-
nella styrkor och svagheter. Bedömningen ligger till grund 
för behandling. Tillsammans sätter vi mål och därefter tar jag 
fram ett träningsprogram som är anpassat efter patienten. 
Det är viktigt att veta att all typ av träning medför ett eget 
arbete. Största delen av träningen gör man hemma. 

– Afasi är en förvärvad språkstörning som man kan drab-
bas av främst efter en stroke. Afasi kan ta sig olika uttryck hos 
olika individer. En del personer förlorar helt förmågan att tala, 
andra kanske talar med utbytta eller nybildade ord. Ofta är 
även läs- och skrivförmågan drabbad.

– Talsvårigheter kan bero på att motoriken är nedsatt. Då 
handlar det om att stärka muskulaturen i tunga och läppar. 
Det kan man göra genom träning på olika sätt. 

– Sväljsvårigheter går ofta över av sig själva, men inte alltid. 
Nyinsjuknade personer är oftast utredda på sjukhuset av 
logopeden där. Har man sväljsvårigheter kan man behöva 

få kosten anpassad, kanske klarar man inte att till exempel 
dricka tunnflytande dryck eller äta kött. 

Har du något allmänt tips på vad man bör tänka på när 
det gäller rösten?

– Undvik att harkla dig.  Drick hellre några klunkar vatten. 
När man harklar sig gnuggas stämbanden mot varandra. 
Det gör att de slits och man kan få problem som till exempel 
halsont eller heshet. 

Grupper till hösten
Till hösten kommer Stina att starta behandlings- och 
träningsgrupper för personer med olika typer av språkliga 
svårigheter.

– Många känner sig ensamma med sina problem. Då är 
det en stor vinst att träffa andra med likartade svårigheter. 
Man kan stötta och ge varandra tips och råd. Jag kommer att 
informera mer om detta till hösten.

Vad kostar det att besöka dig?
– Logopedverksamheten ligger inom primärvård/regio-
nens ansvar. Kostnaden är 80 kronor per besök. Frikort och 
högskostnadskort gäller. Varje patientbesök tar max en 
timme beroende på hur mycket individen orkar och vill. 

Hur bokar man tid hos dig?
– Ring receptionen på Vikadamm i Älvängen på tfn 
0303 33 05 95. Lämna ett meddelande, så hör jag av mig.

Hon hjälper dem som har talsvårigheter
Stina Lundberg arbetar som logoped i Ale kommun. Hon behandlar och tränar vuxna personer som har språk-, tal- eller 
sväljsvårigheter. I många fall har problemen uppstått efter att de drabbats av en stroke eller fått en sjukdom som till 
exempel parkinson eller ms.

Stina Lundberg, logoped i Ale kommun

Sommartider på 
biblioteken
• Torsdagen den 19 juni, 

dagen innan midsommar-
afton, stänger Ale bibliotek, 
Nödinge kl 15.00.

• Ale bibliotek i Nödinge har 
följande öppettider 23 juni–17 augusti

– Mån kl 10.00 –15.00 
– Tis kl 10.00–19.00
– Ons kl 10.00–19.00 
– Tor kl 10.00–15.00. 

•   Biblioteken i Surte, Älvängen och Skepplanda är stängda 
mellan den 30 juni–10 augusti. 

• Bokbussen har semester 19 juni–15 augusti. 

Personalen önskar dig en riktigt skön sommar!

Låna två dvd till priset av en
På Ale bibliotek i Nödinge kan du låna sköna sommarböcker 
i sex veckor. Dessutom kan du köpa gallrade böcker. Under 
sommaren kan du låna två dvd-filmer till priset av en. För 20 
kr får du två filmer som du får låna i en vecka.

Bra att veta om skolskjuts
Är det aktuellt med skolskjuts 
för ditt barn?  Vilka regler 
och riktlinjer som gäller kan 
du läsa om  på  kommunens  
hemsida. Där finns också blan-
ketter för att göra ansökan. Du 
kan också läsa om möjlighe-
ten för elever, som inte får 
gratis busskort, att köpa ett till halva priset, för hela året eller 
för vintermånaderna december till mars. Information och 
blanketter hittar du på ale.se. Ring skolskjutsansvarig Axel 
Sager på tfn 0303 33 03 92, axel.sager@ale.se.     

Stort tack till SPF 
i Skepplanda
Stort tack till SPF i Skepplanda 
som kommer till Klockareäng-
ens äldreboende! De anord-
nar trevliga utflykter och olika 
kontinuerliga aktiviteter för 
våra pensionärer.

Personalen på Klockareängens äldreboende

Vi söker en kvinnofridskurator
Vi söker en kurator som ska 
vara en drivande kraft i vårt 
kvinnofridsarbete inom kom-
munen.

I arbetet ingår krisbearbet-
ning, rådgivning, vägledning 
att ge stöd till utsatta kvinnor. 

Du kommer att tillsammans 
med IFO:s kvinnofridsinstruk-
törer vara en resurs som stödjer och utvecklar arbetet för de 
kvinnor som drabbas av relationsbetingat våld. 

Läs mer om tjänsten på ale.se under ”Jobba hos oss”.

Fler nyheter hittar du på ale.se

www.ale.se

Lär dig något nytt i höst


