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Regeringen ska nästa 
år stimulera en ny 
form av äldrebo-

ende, ett så kallat trygg-
hetsboende som är till för 
äldre som inte är beroende 
av ständig vård, men som 
ändå vill flytta till ålders-
anpassade lägenheter. Det 
finns ett behov av sådana 
lägenheter i Älvängen och 
Nödinge.

Äldre- och folkhälsomi-
nister Maria Larsson, krist-
demokrat säger att det från 
första januari kommer att 
vara möjligt för kommuner, 
företag eller organisationer 
att söka investeringsbidrag 
för byggande av trygghets-
boende för äldre.

– Vi vill ge ett investe-
ringsstöd med möjlighet 
att också bygga trygghets-
boende, ett boende där 
man inte har en bistånds-

bedömning utan där alla 
som har en viss ålder kan 
söka och få ett eget boende 
men också möjlighet till 
gemensamhetslokaler där 
man kan träffas och dricka 
kaffe tillsammans och titta 
på tv ihop och äta gemen-
samma måltider om man så 
önskar.

– Vi vet att den här 
typen av trygghetsboende 
är hälsofrämjande. Man 
kan leva ett mycket akti-
vare liv, ett mer innehålls-
rikt liv och det skjuter upp 
ett större vårdbehov. Vi 
vet att det här är efterfrå-
gat och behövs i varenda 
kommun i Sverige och 
därför vill vi öppna upp för 
att få ett investeringsstöd 
för trygghetsboende, säger 
äldre- och folkhälsominis-
ter Maria Larsson.

Kommuner, företag eller 

organisationer att kunna 
söka investeringsbidrag 
från samma pott av pengar 
som ger stöd till byggande 
av särskilt boende, det vill 
säga för mycket vårdkrä-
vande äldre.  Den potten är 
500 miljoner kronor per år 
och har hittills inte utnytt-
jats fullt ut.

Enligt Maria Larsson 
(Kd) räcker pengarna även 
för att bygga trygghetsbo-
ende för äldre.

Att skapa den nya form 
av gemensamhetsboende 
för äldre i åldrarna 80 och 
uppåt är enligt forskningen 
en god affär för kommu-
nerna. Det blir inte samma 
tryck på att få bo på särskilt 
boende och det blir på så 
sätt billigare.

Tony Karlsson
Kristdemokrat

Nytt äldreboende ska 
öka tryggheten 

ALMI
FÖRETAGSPARTNER

SOPPLUNCH
Företagsforum fortsätter med att förlägga soppluncher ute i verksamheter. 

Det är ALMI Företagspartner Väst som är månadens värd, och de har förlagt 
lunchen till Ahlafors Bryggeri i Alafors. Bryggeriet finns placerat i den stora 

fabriksbyggnad som tidigare var Ahlafors Spinnerifabrik, lätt att hitta. Förutom 
en god soppa så skall vi få oss till livs lite ölhistoria och övrig kunskap om denna 
populära dryck. Christer Sundberg har varit med från bryggeriets start och han 

kan det mesta som är värt att veta om öl. Efter föredragningen kan den som vill 
följa med och titta på detta framgångsrika microbryggeri.

Vi börjar programmet med Senaste nytt från Ale kommun. Det är 
kommundirektör Stig Fredriksson som informerar. 

TORSAG 24 SEPTEMBER KL 12.30 – 14.00
Ahlafors Bryggeri, Alafors

På programmet:
Senaste nytt från Ale kommunen!

Kommundirektör Stig Fredriksson

Ölbryggningens historia, i Alafors och övriga världen!
Christer Sundberg, Ahlafors Bryggeri

Rundvandring i bryggeriet

OBS! Ingen anmälan Vi bjuder på lunch 12.30
 Du bjuder på din närvaro!!

Vad ska vi ha kyrkan till?
Du, som jag, kan 

komma i en situa-
tion när Du inser 

att Du verkligen behöver all 
den hjälp och tröst och allt 
det stöd som kyrkan kan ge. 
Det kan hända oss alla – förr 
eller senare!

Den 20 september har Du 
Din chans att påverka hur 
kyrkan ska arbeta framledes. 
Din röst är viktig!

Det finns ett stort antal 
folkpartister som är mycket 
engagerade i Svenska 
kyrkan. Vi går till val under 
namnet Folkpartister i 
Svenska Kyrkan – förkortat 
FISK.

Vi vill att kyrkan ska vara 
öppen för alla både i bok-
stavlig och bildlig bemär-
kelse. Gudstjänsten ska ge 
människor i dagens samhälle 
hjälp i vardagen.

Vi vill att Svenska kyrkan 
ska vara en folkkyrka som 
är medveten om att varje 
kontakt exempelvis vid 
dop, vigsel eller begravning 
har stor betydelse för den 
enskilda människan.

Kyrkomusiken är särskilt 
viktig för att hjälpa män-
niskor att ta emot kyrkans 
budskap. Vi vill ha sång, 
musik, drama och dans för 
alla åldrar.

Kyrkan måste ta ett större 
socialt ansvar bla för särskilt 
utsatta grupper, delta i sam-
hällsdebatten och utveckla 

sitt diakonala arbete. Barnen 
är särskilt utsatta och kyrkan 
måste aktivt hjälpa till för att 
ge barnen en trygg uppväxt. 
Kyrkan måste finnas i varda-
gen, på arbetsplatser, bland 
äldre och hos människor i 
kris. Frivilliga och anställda 
är lika viktiga i det sociala 
arbetet.

FISK vill ha samtal och 
samverkan – inom kyrkan, 
mellan olika kyrkotraditio-
ner och mellan kyrkor och 
samfund, nationellt och 
internationellt. Församling-
arna ska aktivt motarbeta 
främlingsfientlighet, rasism 
och mobbing och kyrkan ska 
vara en föregångare i vår-
dandet av livskvalitet.

Vi tycker att man ska få 
välja vilken församling man 
vill tillhöra. Man ska inte 
behöva byta församling om 
man flyttar - kanske för att 
studera eller till ett äldrebo-
ende.

Manliga och kvinnliga 
präster måste kunna verka 
tillsammans. 

Vi vill ha fler unga för-
troendevalda och det är på 
FISK:s initiativ som nu även 
16-åringar har fått rätt att 
rösta!

Vi vill se en snabb utbygg-
nad av en ny kyrkolokal i 
Älvängen

och tillika en snabb 
ombyggnad av Nols kyrka.

Min ena hand represen-

terar min kristna tro och 
mitt engagemang i Svenska 
kyrkan. Min andra hand står 
för min socialliberala män-
niskosyn. När jag knäpper 
mina händer förenar jag min 
tro med mitt samhällsen-
gagemang. Där har Du de 
frågor som är specifika för 
FISK!

Detta är FISK:s viktigaste 
frågor inom kyrkan. Din 
röst gör det möjligt för oss 
att aktivt förverkliga våra 
målsättningar med försam-
lingarnas bästa för ögonen.

Hjälp oss att genomföra vårt 
program och påverka verk-
samheten genom att KRYSSA 
FISKAR i kyrkovalen den 20 
september.

Varje röst är viktig och vi 
behöver Din röst!!!

Rose-Marie Fihn
Kandidat till Kyrkofullmäktige i 

Starrkärr-Kilanda församling,
till Stiftsfullmäktige för 

Göteborgs stift och till Kyrkomötet

DIALOGMÖTEN
Är DUDU inte heller nöjd med servicen

 i Ale kommunAle kommun

Hålanda 22 sept kl 19 Hålanda bygdegård

Bohus 29 sept kl 19 Bohus Servicehus

Nol 30 sept kl 19 Nols Folkets Hus

Du bjuder på din närvaro och dina frågor. 
Vi bjuder på fi ka!

Välkommen!

?
Allians för Ale genomför nu tre lokala dialogmöten för att få 

reda på vad ortsborna tycker om skolan, vården, 
omsorgen och den allmänna servicen i Ale kommun. 
Under hösten kommer vi att besöka samtliga orter. 

Vi vill veta för att kunna påverka framtiden!framtiden!


