
Uppskattad bussresa genom Ale 
FÖR TVÅ VECKOR SEDAN ordnade Ale kommun guidade 
bussturer för aleborna genom kommunen. Syftet var att visa 
vad som finns och vad som planeras i Ale kommun. Rosa-Lill
Hägg och Ingvar Söderskog var två av resenärerna. 

– Jag tyckte att det var bra, det bästa jag varit med om på 
länge. Det händer mycket i Ale kommun. Visst, man kan ta 
sin egen bil och åka ut och titta, men det blir aldrig av, säger 
Rosa-Lill Hägg.

– Jag blev positivt överraskad av att se hur många projekt 
kommunen har på gång. Man planerar både för stort och 
smått. Ale är en framtidskommun, säger Ingvar Söderskog.

Jarl Karlsson, kommunstyrelsens ordförande, var en av gui-
derna på bussresan. Han tycker att det är kul att resenärerna 
uppskattade resan.

– Vi tycker att det är viktigt att visa aleborna vad som hän-
der i kommunen. Det är en sak att läsa om det i tidningen, en 
annan att se det på riktigt. Det stora intresset för bussresorna 
gör att vi hoppas kunna erbjuda bussresorna nästa år igen.

Du som går i årskurs sex
– KOM TILL HÖSTENS COOLASTE DISCO, Studio 96

Fredagen den 24 oktober, kl 19.00–22.00, är det disco för alla 
6:or i Ale. Plats: Bohusskolans idrottshall. Pris 50:-.  Vi ordnar 
bussresan. En buss avgår från varje ställe kl 18.40, Skepplan-
da, Himlaskolan, Nol, Nödinge och Surte. Hemresa kl 22.10.

Ni vann tipspromenaden 
VID INVIGNINGEN av hälsospåret på Ale Torg 

Stavar till Mona Norinder och John Olausson. Kylväska till 
Ann-Katrin Bergström och Petra Sundberg. Pocketbok till  
Karin Kärrnäs och Marianne Töyrä

Ni vann bananfodral: Anita Jensen, Sven Karlsson, Eleonor
Schütt, Hasse Andersson, Gerd Hagman, Hans Åström, Ingalill 
Åström, Lotti Klug, Britt Magnusson, Brith Syversen, Kärsti
Stojnic, Elisabet Dahl, Stina-Kajsa Melin, Lisbeth Alvenby, Da-
niel Taslan. Priser finns att hämta ut på medborgarkontoret, 
Ale Torg 7 i Nödinge. Tack alla som deltog!

Anhöriggruppen om att...
...träffa andra som vårdar en anhörig i hemmet
– Det är kul att lära känna nya vänner. När man vårdar någon 
i hemmet så blir man ofta väldigt ensam. Vänner slutar höra 
av sig, släkten kommer inte på besök längre och barnen har 
fullt upp med sitt. Jag känner att mitt i bedrövelsen så är jag 
inte ensam, det är skönt, säger Berit.

...vårda någon i hemmet
– Det är ett fängelse, du är så bunden. De veckor min man är 
hemma går jag inte utanför dörren. Han är dement så jag kan 
inte lämna honom själv. Det är jättejobbigt,  säger Vera.
– Ibland känns det som man har en stor bebis där hemma. Vi
lever inte i något parförhållande längre, det är mer mamma-
barn, säger Karin.

...leva med någon som är sjuk
– Tomheten i min mans ögon är svår. Han hör vad jag säger 
men det går inte in, säger Greta. Ibland frågar han mig ”Hur 
mår du?”. Men han bryr sig inte om vad jag svarar.
– Du måste komma ihåg att det är hans sjukdom som gör 
honom sådan. Det är inte hans fel, säger Svea.
– Jag vet, svarar Greta. Men även om det är hans sjukdom 
som gör honom sådan så gör det inte mindre ont. Det känns 
fortfarande lika jobbigt.

Vad säger ni till andra som vårdar sina anhöriga i hemmet?
– Delta i en anhöriggrupp. Bryt din isolering och ta dig hit. 
Här behöver du inte ge sken av att allt är perfekt hemma. Vi
delar varandras besvär och för en stund så känns det bättre. 
Kom hit och pröva så får du se, säger Astrid.

Alla namn är fingerade.  Vårdar du också någon i hemmet? 
Kom till anhöriggruppen du med. Anmäl dig genom att kon-
takta Ann-Marie Thunberg på tfn 0303 37 12 54.

Det är en regnig och blåsig dag i oktober. Inne på 
Älvängens aktivitetshus är det desto varmare. Här har precis 
en grupp kvinnor samlats. Koppar dukas fram och ett fat med 
ostmackor cirkulerar runt bordet. Ljuslyktorna tänds.

Kvinnorna runt bordet har alla gemensamt att de vårdar sina 
sjuka män i hemmet. Att vårda sin man i hemmet är ett dygnet-
runt-jobb. Ett tungt, hårt och ibland ett frustrerande sådant.

Ortsutvecklingsmöte i Nödinge 
Tid: Tisdagen den 21 oktober kl 19.00
Plats: Ale gymnasium, musiksalen

  Stadsarkitekt Måns Werner redovisar pågående planer och 
arbetet med vidareutveckling av Nödinge

 Kaffe och kanelbulle
Hur blir det med golfen? Planingenjör Ann-Marie Carlsson 
redovisar planarbetet

 Småbåtshamnens utveckling

Välkomna! Sven Petterson, Lars-Erik Carlbom och 
Dennis Ljunggren

Ortsutvecklingsmöte 
i Alafors
– Tema: Ungdomarnas Alafors

Tid: Tisdagen den 21 oktober
Plats: Medborgarhuset, Alafors kl 19.00
  Om mopedåkning, skadegörelse, 

klotter och droger. Polisen, NTF, Väst-
trafik, fritid, skolan och föreningslivet 
deltar.

Välkomna! Thor Eliasson, Åke Nicklasson 
och Thore Skånberg

Ortsutvecklingsmöte i Älvängen
Samhällsplaneringsfrågor i Älvängen

Tid: Torsdagen den 16 oktober kl 19.00
Plats: Aroseniusskolans aula
  Kom och diskutera samhällsplaneringen i Älvängen
 Kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson medverkar.

  Ingemar Jigfelt från räddningstjänsten berättar om deras 
verksamhet.

  Lotti Klug, brotts- och säkerhetshandläggare berättar om 
trygghetsvandringen i Älvängen den 30 oktober

Välkommna! Lars-Gunnar Wallin, Kjell Klerfors och 
Elisabeth Bredesen

Du som vårdar en anhörig i hemmet
– här träffar du andra i samma situation

Anhöriggrupp träffas på Älvängens aktivitetshus

Du som är anhörig eller bara intresserad av demenssjuk-
domar är välkommen till en demensföreläsning, mån-
dagen den 20 oktober, kl 19.00–21.30 (med avbrott för 
kaffe), musiksalen, Ale gymnasium.

Senaste nytt från Ale kommun
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Ungdomstema på 
ortsutvecklingsmötet 
i Alafors

I SENASTE NYTT från Ale kommun kan du läsa om hur det 
är att delta i en av kommunens anhöriggrupper och om hur 
aleborna Rosa-Lill Hägg och Ingvar Söderskog tyckte om den 
guidade bussturen genom Ale kommun. Trevlig läsning!
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