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Nu är det 
jul igen

LIFE Tomten kommer med paket 

till dig samt dina nära och kära.  

Ge bort ett nytt liv till dem 

du håller kär

Årets julklappar
Erbjudandet gäller tom 101223

Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift 

vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

ts julllllllllkkkkkkkkkkkkkklllllllapparts julllllllllllkkkkkkkkkkkkkkllllllllllapparÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅretÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅreettsts

999:-
BRONSKORT

Styrke - Konditionsträning
3 månaders kontantkort

 

1290:-
SILVERKORT

Grupp - Styrke - Konditionsträning
3 månaders kontantkort

299:-
Sol + Massage

10 sol + 10 vattenmassage
                  ord.pris 788:-
 

*Erbjudandet på Bronskort gäller ej Åby, Lilla Bommen, Silverkort gäller ej Majorna, Hisings Backa , Lilla Bommen & Åby 
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NÖDINGE. Pensio-
närsorganisationerna 
PRO, SPF och RPG 
med samlingsnamnet 
KPRSamorg som ingår 
i det kommunala pen-
sionärsrådet (KPR), vill 
se tillagningskök på de 
nya äldreboendena som 
planeras i Nödinge och 
Älvängen.

Hans Hellman och 
Hans Åström har i KPR 
fört fram sina starka 
önskemål till kommu-
nen.

– Det handlar om att 
bygga för framtiden, 
säger Hans Hellman.

Hans Hellman (PRO) och 
Hans Åström (SPF) är båda 
engagerade i det kommunala 
pensionärsrådet. De betonar 
vikten av att maten ska kunna 
tillagas på plats vid de nya bo-
endena som ska byggas i Nö-
dinge och Älvängen.

– När det gäller planeran-
det av det nya äldreboendet 
i Nödinge fick vi den positi-
va möjligheten att vara med 
i projektgruppen redan från 
början. Vi känner att vi med 
vår erfarenhet kan bidra till 
att utforma ett boende som 
kan svara upp mot de önske-
mål som de äldre i kommu-
nen har rätt att ställa, säger 

Hans Hellman.
– Från början har det varit 

ett tvärt nej från den politiska 
ledningen om att få till stånd 
ett tillagningskök i det plane-
rade boendet i Nödinge. Is-
tället är tanken att göra ett 
mottagningskök. Här har vi 
en rakt motsatt uppfattning! 
Vi hoppas att den nya majo-
riteten omvärderar beslutet 
och utformar ett tillagnings-
kök, säger Hellman.

Livskvalitet
KPRSamorg skjuter in sig på 
den betydelse som maten och 
måltiderna har för den äldre 
generationen. 

– Maten och måltiden är 
viktig, inte bara för att till-
godose våra behov av energi 
och näringsämnen, utan även 
för vår livskvalitet. Det gäller 
förstås även maten inom äld-
reomsorgen. Det är av extra 
stor vikt att de måltider som 
serveras i äldreomsorgen 
håller hög kvalitet och an-
passas efter de äldres egna 
behov, vanor och önskemål, 
säger Hans Åström och fort-
sätter:

– Varmhållning av färdig-
lagad mat försämrar matens 
smak, utseende och kon-
sistens. Försämringen blir 
större ju längre maten hålls 
varm. Genom att laga maten 
direkt på boendet kommer 

man ifrån problemet med 
varmhållning.

Herrar Hellman och 
Åström hänvisar också till att 
måltiden är en del av äldre-
omsorgen och omfattas av 
socialtjänstlagstiftningen, 
som betonar att respekt för 
brukarens självbestämmande 
och integritet ska genomsyra 
verksamheten.

– Självklart ska det dofta 
nylagad mat på våra äldrebo-
enden. Aptit är ett vidare be-
grepp än hunger. Aptiten sti-
muleras av våra sinnen och 
positiva doft- syn- och hör-
selintryck är viktiga för att 
väcka matlusten. När mål-

tiderna förbereds på avdel-
ningen är det ett bra tillfäl-
le att låta de äldre vara med, 
så att de kan ta del av dofter 
och synintryck som stimule-
rar aptiten, säger Hellman.

Samma ambition
Boel Holgersson (C) är till-
trädande ordförande i Om-
sorgs- och arbetsmarknads-
nämnden i Ale kommun. Hon 
har tagit del av KPRSamsorgs 
skrivelse och hon delar pen-
sionärernas tankegångar i 

många hänseenden.
– Jag har samma ambi-

tion, men jag vågar inte lova 
att det blir så. Det gäller att 
utreda de ekonomiska konse-
kvenserna och se hur mycket 
dyrare det blir med ett till-
lagningskök i förhållande till 
mottagningskök. Det finns 
naturligtvis en begränsning 
för vad maten kan få kosta, 
säger Boel Holgersson.

– Min önskedröm i ett 
framtida perspektiv är att 
det ska lagas mat på minst 

ett ställe i varje tätort. Detta 
kök ska då kunna förse för-
skolor, skolor och brukare 
inom äldreomsorgen med 
mat. Återstår att se om det är 
praktiskt genomförbart, men 
jag tycker definitivt att vi ska 
sträva åt det hållet, avslutar 
Boel Holgersson.

"Bygg tillagningskök på de nya äldreboendena"
– Tydligt önskemål från pensionärerna 
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hans Hellman och Hans Åström från det kommunala pensionärsrådet vill se tillagningskök 
istället för mottagningskök på de nya äldreboendena som planeras i Nödinge och Älvängen.

Centerpartisten Boel Hol-
gersson är tillträdande ord-
förande i Omsorgs- och ar-
betsmarknadsnämnden.


