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Ale gymnasium ligger 20 min från Göteborgs central. 

Vi har en tydlig pedagogisk inriktning där 

entreprenöriellt lärande med din idé, din dröm 

och dina mål är nyckeln. Vi erbjuder en studie-

motiverad miljö, med moderna IT-integrerade 

lokaler och en egen bärbar dator som studie-

verktyg.  95% av våra elever uppger att de trivs 

bra hos oss och 93% är nöjda med sin utbildning!

Vi ses på Gymnasiemässan i monter 
F02:22 - mittemot Vägledartorget! 

Eller på vårt öppna hus tisdagen
den 23 november kl. 18-21!

www.alegymnasium.se | 0303 - 330 954

Jag tror det är lättare att 
skaffa sig bra betyg på 
gymnasiet om man har 
roligt samtidigt och har en 
positiv känsla i magen.

>>
Felicia,
Estetiska programmet
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SKEPPLANDA. Skepp-
landa vårdcentral blir 
kvar.

Det beskedet läm-
nade primärvårdsområ-
deschef Lone Dockered 
på onsdagskvällens 
ortsutvecklingsmöte.

– Vi ska inte stänga 
vårdcentralen här i 
Skepplanda, däremot 
finns planer på att 
göra den till en filial till 
Älvängens vårdcentral 
efter årsskiftet, förkla-
rade Dockered.

Det var rekordmånga besö-
kare som hade sökt sig till 
Skepplanda bibliotek för att 
närvara på höstens ortsut-
vecklingsmöte, för övrigt 
det sista med Kent Carls-
son som presidieordförande. 
Närmare 80 personer kunde 
räknas in i salen varför sto-
larna knappt räckte till.

Det ärende på dagord-
ningen som tilldrog sig allra 
störst uppmärksamhet var 
diskussionen om vårdcen-
tralens vara eller icke vara i 
framtiden. För att svara på 
alla frågor och funderingar 
hade Lone Dockered bjudits 
in liksom Christina Palm, 
verksamhetschef för Skepp-
landa vårdcentral.

– Sedan konkurrensut-
sättningen av primärvården 
infördes har vi inte i närheten 
av lika mycket pengar som 
var fallet för några år sedan. 

Nu ser vi hur vi ska göra för 
att hantera situationen på 
bästa sätt. I Skepplanda har vi 
4 800 listade kunder vilket är 
lite i underkant för att kunna 
ha alla specialistfunktioner 
samlade här. Av den anled-
ningen utreder vi möjlighe-
ten att slå ihop resurserna för 
Älvängen och Skepplanda. I 
sådant fall skulle Skepplanda 
fungera som en slags filial till 
Älvängens vårdcentral, för-
klarade Lone Dockered.

– Det är inte helt klart 
att det blir så, men förvalt-
ningen förväntas klubba för-
slaget nästa onsdag, tillade 
Dockered.

Astmamottagningen har 
redan flyttat till Älvängen, 
men Christina Palm poäng-
terade med eftertryck att 
dagens patienter inte behö-
ver lista om sig.

– Även om Skepplanda 
kommer att fungera som 
en filial i framtiden så 
kommer här att finnas läkare, 
distriktssköterska och BVC.

Lone Dockered beskrev 
också problematiken med att 
få allmänspecialister till en 
vårdcentral av Skepplandas 
storlek. 

– Det är ett problem som 
vi hoppas kunna lösa. Nu har 
vi bara stafettläkare, men på 
långtidskontrakt, betonade 
Dockered.

– Vi ska göra allt som står 
i vår makt för att ha kvar en 
bra och kvalitativ vårdcen-
tral i Skepplanda. Det är inte 

aktuellt med någon nedlägg-
ning, däremot en förändring, 
sade Lone Dockered i sitt 
avslutningsanförande.

Efter kaffepausen var tiden 
inne för Bengt Bengtsson 
att informera om den tänkta 
nybyggnationen av lägenhe-
ter, så kallade seniorbostäder, 
i Skepplanda.

– Projektet har dragit ut 
lite grann på tiden och vi är 
nu inne på tredje året. Jag är 
dock fast besluten om att ro 
detta i land. Den preliminära 
tidplanen för detaljplanen 
för Skepplanda Prästgård 
är beslut om samråd den 11 
november och i mars-april 
nästa år väntas det vara klart 
för utställning, sade Bengts-
son.

Tydligt besked på ortsmötet:

Vårdcentralen i Skepplanda blir kvar

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Christina Palm, verksamhetschef för Skepplanda vårdcentral, och Lone Dockered, primärom-
rådeschef, gästade ortsutvecklingsmötet i Skepplanda bibliotek. De fastslog att någon ned-
läggning av vårdcentralen inte är aktuell, däremot ett närmare samarbete med Älvängens 
vårdcentral.

Bengt Bengtsson gav senas-
te nytt om den planerade ny-
byggnationen i Skepplanda 
Prästgård. 


