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SKEPPLANDA. Hur får 
vi ett framtida boende 
med god livskvalitet för 
Ale kommuns pensio-
närer?

Det var huvudtemat 
för tisdagens informa-
tions- och frågeträff i 
Skepplanda bygdegård.

Kommunala politiker 
och tjänstemän samt 
inbjudna byggherrar 
redogjorde för sina 
åsikter i ärendet.

Ett 70-tal pensionärer hade 
bänkat sig i bygdegården för 
att ta del av arrangemanget 
”Bo & Leva” som SPF 
Skepplanda-Hålanda och 
Alebygden bjudit in till. För-
eningens ordförande, Bengt 
Englund, agerade konferen-
cier och tillika debattledare 
under eftermiddagen, som 
innehöll en hel del intres-
santa synpunkter och fråge-
ställningar.

De båda kommunalråden, 
Jarl Karlsson (S) och Jan 
Skog (M), inledde med att 
ge sin framtidsbild för Ale 
kommun och dess pensionä-
rer.

– Det finns en äldre-
omsorgsplan som gjordes 
2006 och en vision för 2020. 
Behovet avgör hur verksam-
heterna kommer att se ut. 
Vi ska ha ett brett utbud av 

boendealternativ samtidigt 
som det kommer att ske en 
utveckling av demensvården, 
sade Jarl Karlsson i sitt inled-
ningsanförande.

– Konkret kan jag säga att 
det pågår en projektering för 
ett nytt boende i Nödinge 
och det ska även byggas ett 
i Älvängen kommande man-
datperiod.

Omoderna
Jan Skog å sin sida tyckte att 
de boenden som finns i kom-
munen tenderar att bli lite 
omoderna.

– Det fungerar ändå tack 
vare den fantastiska personal 
som vi har inom äldreomsor-
gen. Tyvärr är de lite för få 
på vissa händer, sade Skog 
som också tog tillfället i akt 
att informera om konceptet 
”Leva hela livet”.

– Det är ett koncept som 
finns i Danmark och syftar 
till att de äldre som flyttar 
in på ett boende ska ha till-
gång till samma sociala liv 
som innan. Det ska vara en 
rättighet att få komma ut att 
promenera eller att gå ut och 
handla.

Bengt Englund efter-
lyste trygghetsboenden i den 
norra delen av kommunen. 
Han frågade Jarl Karlsson 
om han var beredd att ta 
detta begrepp i sin mun.

– Det spelar ingen roll vad 

vi kallar våra boenden för, 
det är innehållet som är det 
viktiga, förklarade Karlsson.

Begreppsförvirring
Alebyggens vd, Lars-Ove 
Hellman, var inne på samma 
linje och menade att det lätt 
kan uppstå en begreppsför-
virring.

– Jag har arbetat 24 år på 
Alebyggen och varit med 
och byggt servicehus, grupp-
bostäder, särskilda boende-
former, LSS-boende och 
trygghetsboende. Moderna 
trygghetsboenden byggde vi 
på 80-talet. De gemensam-
hetsutrymmen vi skapade då 
dog på grund av att hyresta-
garna blev äldre, konstate-

rade Hellman.
Per Olofsson från Peabs 

bostadskontor presenterade 
ritningarna för ett trygg-
hetsboende som byggts i 
Alingsås, med förhöjd till-
gänglighet, samlingslokal 
och trygghetslarm.

Mjöbäcks Entreprenad 
fanns också representerade. 
Magnus Ivarsson gav åhö-
rarna en inblick i hur de 20 
kooperativa hyresrätter som 
företaget planerar att för-
verkliga på prästgården i 
Skepplanda kan kommat att 
se ut. Projektet sker i samar-
bete med Bengt Bengtsson.

– Det blir rejäla uteplatser 
och det påminner om ett vil-
laboende, förklarade Magnus 

Ivarsson.
En preliminär kalkyl visade 

att en trerumslägenhet på 71 
kvadratmeter skulle ge en 
insats på 426 000 kronor och 
en kallhyra på 5 900 kronor.

Eftermiddagen avslutades 

med att besökarna fick ställa 
frågor till de inbjudna gäs-
terna.
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Jörgen Sundén, från kommunens samhällsplaneringsavdelning, samt de båda kommunalråden, Jan Skog (M) och Jarl Karls-
son (S) fanns på plats för att möta pensionärerna i Skepplanda bygdegård. Längst till höger ses Bengt Englund från SPF, som 
stod som värd för arrangemanget.

Alebyggens vd, Lars-Alebyggens vd, Lars-
Ove Hellman.Ove Hellman.

Ett drygt 70-tal pensionärer hade kommit till Skepplanda 
bygdegård i tisdags eftermiddag.

– SPF bjöd in till informations- och frågeträff

September

Tack alla sommarvikarier
ÄLDREOMSORGEN OCH FUNKTIONSHINDERENHETEN vill 
tacka alla sommarvikarier för en värdefull insats i sommar. Tack! 
Ni har gjort ett strålande arbete.

Kommunfullmäktige
INSTÄLLT MÖTE. Kommunfullmäktiges möte den 28 september 
ställs in på grund av att det finns för få ärenden. Välkommen till 
mötena i medborgarhuset, Alafors den 26 okt, 30 nov, 14 dec.

Fråga politikerna
I FRÅGEPANELEN finns alla partier representerade. Du hittar 
frågepanelen på ale.se. De här politikerna kan du ställa frågor till: 
• Hasse Andersson (s)
• Ingmarie Torstensson (v)
• Jan Skog (m)
• Boel Holgersson (c)
• Rose-Marie Fihn (fp)
• Sune Rydén (kd)
• Torbjörn Köre (mp)
• Börje Ohlsson (sd)
• Jan A Pressfeldt (ad)

Den 19 september på Sörmossens återvinningscentral
Kom till återvinningscentralen Sörmossen lördagen den 19 
september kl 09.00-16.00. Vi berättar hur du sorterar rätt. 
Vi bjuder på korv och godis till barnen. 

Den 22 september på Rödjans väg i Nödinge
Tycker du att det är svårt att källsortera dina sopor? Var ska 
man lämna dem? Kom till återvinningsstationen vid Röd-
jans väg i Nödinge, tisdagen den 22 september kl 18.00– 
20.00. Vi svarar på frågor och bjuder på fika.
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På återvinningens dag lär 
du dig hur du återvinner. Vi 
bjuder på fika!

Hälsningar från renhållningen 

och arbetsmarknadsenheten

Så återvinner du rätt, kom till 

Återvinningens dag!


