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Ryktet om stora förändring-
ar för Skepplanda vårdcen-
tral nådde redaktionen i förra 
veckan. Det var som vanligt 
en aning kryddad version som 
presenterades och lokaltid-
ningen kan lugna skepplan-

daborna.
– Vårdcentralen blir kvar, 

men vi kan totalt sett utnytt-
ja resurserna i Älvängen och 
Skepplanda bättre. Genom 
att låta de båda vårdcentra-
lerna samarbeta garderar vi 

oss mot att det kan ta tid att 
få besöka en specialist, säger 
Lone Dockered.

Skepplanda har nästan 
alltid brottats med rekryte-
ringsproblem.

– Det är lite för långt att 
åka dit. Vi har haft tur med 
lojal personal, men nu gick en 
läkare i pension och idag hyr 
vi in alla specialister, berättar 
Lone Dockered.

En utredning visar nu för 
politikerna att det finns en lös-
ning. Genom att låta Skepp-
landa bli en filial till Älväng-

en kan ett telefonnummer an-
vändas. Diabetessköterskan 
kan till exempel sitta på ett 
ställe, men tjäna både Älväng-
en och Skepplanda. Detsam-
ma gäller astma- och kolspe-
cialister. Det är svårt för alla 
vårdcentraler att erbjuda allt.

Personalen är informerad 
och positivt inställd. Beslut 
väntas tas inom kort och det 
råder inga politiska motsätt-
ningar i ärendet.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ett kommunalt nä-
ringslivsengage-
mang har alltid 

varit synonymt med soci-
aldemokraterna i Ale. När 
Tudor AB för cirka 10 år 
sedan valda att avveckla 
stora delar av verksamhe-
ten var kommunen aktiv, 
hur? Jo, bland annat med 
att pröva möjligheten att 
utveckla en modern batte-
riteknik för framtiden och 
en ideell förening Energi-
TeknisktCentrum, ETC, 
bildades av kommunen, 
universitet/högskolor och 
näringslivet, nu finns också 
Vattenfall bland ägarna. 
Föreningen bildade sedan 
företaget ETC AB. 

Ale kommun och Västra 
Götalandsregioen har 
satsat pengar tillsammans 
med Energimyndighe-
ten –  vi har kunnat se att 
denna satsning var och är 
rätt. Vätgas Sverige var 
den första avknoppning-
en och för något år sedan 
kunde företaget AleLion se 
dagens ljus. EV Adapt blev 
sedan en avknoppning av 
AleLion.

Elbilar hör franmtiden till 

och då är det självklart att 
Ale kommun ser möjlig-
heter att vara med och in-
spirera andra att köpa el-
bilar. Beslutet att köpa bi-
larna till hemtjänsten och 
bilpoolen är ett strategiskt 
beslut. 

Mikael Berglund (M) 
anser att näringslivssats-
ningar ska kommunen inte 
syssla med. Om det inte är 
rätt, varför satsar det statli-
ga utvecklingsbolaget nära 
30 miljoner kronor i pro-
jektet med elbilar? När  
kommunfullmäktige be-
slutade att köpa elbilar-
na hade moderaterna inget 
motförslag, varför?

Vi kommer att intenisfie-
ra vårt arbete med energi-
klustertanken och vårt nä-
ringslivsutvecklings-arbe-
te med många nuvarande 
och kommande företagare 
i Ale – använd rätt valsedel 
i höstens val!

Jarl Karlsson (S)
Inga-Lill Andersson (S)

Energiteknikcentrum 
utvecklas vidare i Ale 
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Ekparkett 3-stav Nu 249:-/m2
”Jubileumsgolvet” 14mm, Tarkett  Ord. 299:-/m2

Ekparkett 3-stav Nu 329:-/m2 
15mm RAW  Ord. 349:-/m2 

Ask-parkett 3-stav Nu 329:-/m2
15mm RAW   Ord. 349:-/m2

Ekparkett 2-stav Nu 259:-/m2
7mm  Linnea, Kährs  Ord. 279:-/m2

EK LAMINAT 3-STAV nu 129:-/m2
7mm Domestic  Ord 139:-/m2 

EK LAMINAT 3-STAV nu 249:-/m2
Klassik/Rustik 8mm Pergo  Ord 271:-/m2 
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Skepplanda vårdcentral blir filial
Skepplanda vårdcentral ska fungera som filial till Älvängen. En ren organisationsfråga för att kunna erbjuda så Skepplanda vårdcentral ska fungera som filial till Älvängen. En ren organisationsfråga för att kunna erbjuda så 
mycket vård som möjligt inom ett rimligt avstånd.mycket vård som möjligt inom ett rimligt avstånd.

SKEPPLANDA. En omorganisation väntar för 
Skepplanda vårdcentral.

För att kunna säkerställa kvalitén och till-
gången på specialister ska Skepplanda bli filial till 
vårdcentralen i Älvängen.

– Det är inte ett första steg mot nedläggning, 
försäkrar Lone Dockered, primärvårdsområdes-
chef.


