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ÄLVÄNGEN. Ingela 
Berndtsson och Carina 
Wallström kan numera 
titulera sig äldrepeda-
goger.

Examensarbetet blev 
klart i förra veckan.

– Vi har valt att 
informera och hand-
leda frivilligarbetarna 
i Ale Besöksverksam-
het för att stödja dem 
i deras samtal med 
äldre, säger Ingela 
Berndtsson.
Ingela Berndtsson och 
Carina Wallström har vid 
fem tillfällen träffat nio del-
tagare från Ale Besöksverk-
samhet på Aktivitetshuset i 
Älvängen.

– Vi tycker de gör ett stort 
arbete och en viktig insats. 
Många i kommunen vet inte 
om att Ale Besöksverksam-
het finns, inte att man kan få 
besök eller vägledning, inte 
att man kan bli medlem och 
besökare. Omsorgspersona-
len vet inte att äldre kan få 
del av detta sociala nätverk, 
få sociala kontakter, säger 
Carina Wallström.

– Frivilligarbetarna gör 
ett mycket viktigt arbete, 
men vi måste komma ihåg 
att det finns en hel del som 
måste göras av utbildad per-
sonal. De frivilliga ska vara 
frivilliga, betonar Ingela 
Berndtsson.

På sammankomsterna i 

Aktivitetshuset har olika 
teman diskuterats. Samtals-
metoder, förhållningssätt, 
etik, livskvalitet, remini-
scens och miljö är exempel 
på ämnen som diskuterats i 
gruppform.

– Det är på eget initia-
tiv som vi valt att fortbilda 
oss, säger Ingela Berndtsson 
som också är kritisk till hur 
äldreomsorgen ibland ter 
sig.

– I värdegrundslagen ska 
alla ha rätt att besluta över 
sina egna liv. Så är det inte 
när man blir gammal, säger 
Ingela och fortsätter:

– Ingen ska behöva gå in 
i demens i förtid. Man kan 
förhindra en demenssjuk-

dom genom att ha dagliga 
sociala kontakter och stimu-
lans av hjärnan. Det är här 
som Ale Besöksverksam-

het kommer in i bilden och 
deras fantastiska frivilligin-
sats.

JONAS ANDERSSON

Examensarbete med fokus på frivilligarbetarna
– Äldrepedagoger vill lyfta Ale Besöksverksamhet

Nyutexaminerade äldrepedagoger. Ingela Berndtsson och Carina Wallström uppmärksam-
mas för sitt arbete med inriktning på Ale Besöksverksamhet.

Nio medlemmar ur Ale Besöksverksamhet deltog på de fem 
träffar som utgjorde examensarbetet för de nyblivna äldre-
pedagogerna.

Sydney Livs och Pizza
Öppettider: 

vardagar 10-21, helger 11-21

Tel: 0303-742774 
Gallåsvägen 5, 449 40 Nol

Mer än 

300 sorters 
lösgodis 

för endast 490
/hg

Vi erbjuder

hemkörning 
av pizza! 

Till alla er som bor i 
Nödinge, Nol, Alafors 

och Älvängen

Fler erbjudanden 
på vår nya hemsida 

www.sydneypizza.se

Hyr dvd 

hos oss!

"Attityd, attityd och attityd"
Johan Trouvé, Västsvenska Industri- och handelskammaren, om ett bättre näringslivsklimat

NÖDINGE. Ale kommun 
jobbar med ett svik-
tande näringslivskli-
mat.

Johan Trouvé, vd på 
Västsvenska Industri- 
och handelskammaren, 
hade ett gott råd.

–Jobba med attityd, 
attityd och attityd till 
företagande så löser 
det sig.

Det blev en intressant före-
tagarkväll i Ale gymnasium 
i onsdagskväll. Näringslivs-
chef, Jerry Brattåsen, tog 
tillfället i akt att marknads-
föra nästa års stora event – 
Alemässan 2011.

– Det blir en mässa som 
ingen har upplevt tidigare. 
Våra besökare ska inte bara 

gå hem nöjda, utan också im-
ponerade. Vi hoppas kunna 
skapa en mer ungdomlig 
mässa än tidigare. Den är 
tänkt att attrahera alla mål-
grupper, säger Brattåsen och 
informerade om att ett ut-
skick till samtliga aleföretag 
går ut i veckan.

Kvällens dragplåster var 
annars Johan Trouvé som 
höll ett mycket inspirerande 
anförande. Med en obotlig 
optimism om Nordens, Sve-
riges, Västsveriges och inte 
minst Ales framtidsutsikter 
presenterade han behovet av 
en vision.

– Jag saknar verkligen det. 
Västsverige har unika förut-
sättningar, men vi måste staka 
ut vägen för att veta vart vi 
ska ta vägen. Västra Göta-

land dominerar varuexpor-
ten, men som region ligger 
vi ändå efter både Skåne och 
Stockholm, berättade Johan 
Trouvé och fortsatte:

– Ale kommun har en fan-
tastisk tid framför sig. Den 
omfattande infrastruktur-
utbyggnaden kommer att 
betyda mycket för den här 
delen av regionen, om kom-
munen tar vara på möjlig-
heterna. Jag brukar säga till 
alla jag träffar att köp mark 
i Ale. Den dagen pendeltå-
get börjar gå förändras hela 
bilden av Ale och då gäller det 
att vara med.

Johan Trouvé var också 
påläst om Ales brister.

– När det gäller nyföreta-
gandet och utbildningsnivån 
har ni en del att jobba med. 
Vidare vet jag att ni har tappat 
mark på Svenskt Närings-
livs ranking beträffande nä-
ringslivsklimatet. Där finns 
det mycket konkret att för-
ändra. Det finns bra exempel 
att snegla på. Habo kommun 
bestämde sig för att anta ett 
kundperspektiv mot företa-
gare och medborgarna. Idag 
toppar man listan över var det 
är bäst att bo i landet.

Han konkretiserade med 

ett målande exempel om en 
pizzabagare som sökte till-
stånd för att öppna en ny 
restaurang. Till skillnad från 
många andra kommuner 
kunde nyföretagaren i Habo 
lösa alla sina behov genom att 
ta kontakt med en kommunal 
tjänteman.

– Att slippa bollas mellan 
olika avdelningar och tjänste-
män spar både tid och energi, 
säger Johan Trouvé.

Tillträdande kommunal-
råd, Mikael Berglund (M), 
höll med.

– Jag tror det finns skäl till 
varför Ales näringslivsklimat 

rankas som det gör. Attity-
den till företagare kan vara 
ett. Om ni företagare som är 
här idag vet andra saker som 
måste förbättras tveka inte att 
höra av er.

INSPIRERAD

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Johan Trouvé, vd för Västsvenska Industri- och handelskammaren, föreläste för fröetagare i Ale.Populär dockteater 
i Medborgarhuset
ALAFORS. Folkets 
Husföreningen i Ale 
fortsätter sin sats-
ning på barnkultur.

Lördag 13 novem-
ber väntar teatern 
"Nappen Pappen" 
i Medborgarhuset, 
Ledet.
"Nappen Pappen" är en mix 
av dockteater och traditio-
nell barnteater. Föreställ-
ningen vänder sig till barn 
2-5 år gamla.

– Vi har valt att försöka 
erbjuda något mer än bara 
bio och beslutet att foku-
sera på barnteater har varit 
positivt, säger folketshusfö-
reståndare Willy Kölborg.

Nappen Pappen är en 
liten föreställning om ett 
stort ögonblick i ett barns 
liv. Den handlar om tre barn 
som slutar med nappen och 
om två vuxna som inte kan 
sluta…!

Föreställningen bygger 
på barns egna berättelser 
om hur det är att sluta med 
nappen och har resulterat 
i en varm och humoristisk 
berättelse. Nappen Pappen 
framförs med en blandning 
av skratt och allvar, spän-
ning och lekfullhet, dock-
teater och barnteater, musik 
och sång.

Vinn biljetter på aleku-
riren.se!


