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Primärvården
i Ale kommun informerar 

Följande öppethållandetider gäller 
för Ale kommuns vårdcentraler

Bohus 08.00 - 16.00 alla vardagar 

Skepplanda 08.00 - 16.00 alla vardagar 

Älvängen 08.00 - 18.00 måndagar
08.00 - 17.00 övriga vardagar

Vecka 26 t o m vecka 33 (090622-090816)

Räcker dina mediciner 
över sommaren?

Kontakta din respektive vårdcentral redan nu då vi under 
semesterperioden har en mindre personalstyrka i tjänst. 

Vi kommer huvudsakligen att behandla akuta åkommor.

Trevlig sommar!

Kryssa

Ella Bohlin
Kristdemokraternas kandidat nr 1
i Valet till Europaparlamentet den 7 juni.

Ett tryggt Europa – vår väg dit.
www.ellabohlin.eu

Var med och starta 
Bohuspraktiken - 
den nya vårdcentralen i Bohus
Praktikertjänst startar den 1 oktober 2009 en ny vårdcentral i Bohus. 
Nu söker vi engagerade medarbetare som vill vara med och bygga 
upp och utveckla vår verksamhet. 

Vi söker:
- Två distriktssköterskor alternativt mottagningssköterskor 
      med specialistkompetens inom diabetes eller astma/KOL
- Leg psykolog alternativt leg psykoterapeut med KBT-inriktning 
- Läkarsekreterare, gärna med intresse för IT-frågor 

Intresserad?
Kontakta verksamhetschef Maria Hedqvist, läkare, specialist i 
allmänmedicin, tel 0708-78 23 66 eller personalchef Kerstin Alerås, 
läkare, specialist i allmänmedicin, tel 0706-99 69 01. 
Skicka ansökningshandlingar snarast till alf.wiklund@ptj.se.

Läs mer om Praktikertjänst på www.praktikertjanst.se.

ÄLVÄNGEN. Nattvand-
ring sker på flera håll i 
kommunen.

I samband med val-
borg och den stundande 
skolavslutningen syns 
särskilt många gula 
jackor i samhällena.

– Det är av tradition 
just dessa två kvällar 
som flest aleungdo-
mar är ute för att roa 
sig, säger Jeanette 
Rehn, nattvandrare i 
Älvängen.  

Syftet med att nattvandra är 
att vara en vuxen förebild och 
att vara ett socialt och med-
mänskligt stöd för ungdomar 
samt att förebygga drogmiss-
bruk, våld, främlingsfientlig-
het och skadegörelse. I Ale 
sker kontinuerlig nattvand-
ring på fredags- och lördags-
kvällar i Älvängen och Surte/
Bohus. Även i Nödinge och 
Nol/Alafors pågår nattvand-
ring om än i något mindre 
omfattning.

– I Skepplanda har man 
valt en annan strategi och här 
finns sedan några år tillbaka 
en föräldradriven fritidsgård, 
förklarar Lotti Klug, brotts- 
och säkerhetshandläggare i 
Ale kommun och den som 
har kontakten med de olika 

nattvandrargrupperingarna.
I Älvängen är intresset 

som allra störst. Här deltar 
ett 70-tal vuxna i nattvand-
ringen.

– Det är inte bara föräld-
rar som är engagerade, utan 
vi har även andra vuxna som 
vill delta i våra vandringar. 
Rekrytering sker i samband 
med skolans föräldramöten 
och på ortsutvecklingsmö-
ten, förklarar Jeanette Rehn.

– Vi vandrar i grupper om 
fem personer varför varje del-
tagare är ute tre, fyra gånger 
om året. Vi gör ett uppehåll 
under högsommaren och vid 
jul.

Känns er insats menings-
full?

– Ja, absolut! Det känns 
faktiskt som att ett plus ett 
blir mer än två i det här fallet. 
Det är oerhört viktigt med 
vuxna förebilder ute i våra 
samhällen, säger Jeanette 
Rehn.

Hur är responsen bland 
ungdomarna?

– Den är för det mesta 
positiv. Visst finns det killar 
och tjejer som gömmer sig 
när vi kommer, men de allra 
flesta är glada över att vi finns 
där.

Vad är din bild av 
Älvängen en vanlig fre-

dagskväll?
– För det mesta är det 

ganska lugnt. Visst förekom-
mer det en del fylla, mest 
alkohol. Det är emeller-
tid väldigt sällan som vi ser 
någon misshandel eller ska-
degörelse.

Vad har ni för befogen-
heter att ingripa om något 
händer?

– Vi är ingen myndighet 
och har således ingen rättig-
het att exempelvis beslagta 
sprit. Vi ska vara ett stöd. 
Samtidigt vill jag poängtera 
att vi har ett väldigt bra sam-
arbete med ungdomspolisen 
i Angered, Ale Fritid, Vakna 
och Lotti Klug.

Snart rustar Ales nattvand-
rare för skolavslutningskväl-
len, då många ungdomar ska 
fira att sommarlovet äntligen 
har infunnit sig.

– Årets valborgsfirande 
var lugnt och förhoppnings-
vis ska examenskvällen följa 
samma mönster. Det känns 
oerhört tryggt att vi har våra 
nattvandrare ute en sådan 
kväll och de gör en ovärderlig 
insats, avslutar Lotti Klug. 

Nattvandrarna gör 
en ovärderlig insats
– Vuxna förebilder som är ett stöd för ungdomarna

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nattvandrare i Älvängen i sina typiska gula jackor. Snart väntar en av årets stora festkvällar 
för kommunens ungdomar, nämligen skolavslutningen.


