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limitAle Torg 7

Tel. 0303-22 99 10

Mån-Fre 10-19

Lör 10-15 Sön 11-15

Skjorta 22995

Slips 7995

Halsband 4995

Topp 12995

Kjol 19995

Skjorta 16995

Slips 4995

Topp 12995

Leggings 12995

Jeans 22995

(fi nns även i rött)

Jeans 17995 Leggings 12995

Klänning 29995
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ÄLVÄNGEN. Doften av 
pepparkaksdeg känns 
långt ut i korridoren.

Det är rehabgruppen 
på Vikadamm som jul-
bakar.

– En bra träning för 
patienterna, konsta-
terar arbetsterapeut 
Lena Nilsson.

Det som tidigare kallades för 
dagrehab lyder sedan några 
år tillbaka under namnet 
rehabgruppen. Hit kommer 
patienterna från olika delar 
av kommunen.

Till rehabgruppen 
kommer personer som behö-
ver regelbunden träning 
genom aktivitet. Behovet 
uppkommer inte sällan efter 
en stroke eller annan kronisk 
diagnos.

– Vi har personer i grup-
pen som har afasi, som därför 
behöver träna kommunika-
tion. Det finns också dem 
som har nedsatt motorik i 
händerna, säger Lena.

Rehabgruppen träffas tre 
timmar två gånger i veckan. 
Träningsmomenten varierar 
över tid. När lokaltidningen 
hälsar på är det fullt av pep-
parkakshus på borden. Del-

tagarna håller på med sin 
slutfinish, fönster ska spröj-
sas och Non stop sprids på 
taken.

– Det är bra kognitiv trä-
ning. Först ritas husen, del-
tagarna får läsa recept och 
göra sin egen deg och där-
efter följer många konstruk-
tionsmoment, säger Lena 

och tillägger:
– Keramik och lera är 

också material vi arbetar 
med, även här med en ska-
pandeprocess inlagd i trä-
ningen.

Stämningen i lokalen är 
påtagligt familjär och glädjen 
stor bland deltagarna som 
just fått sina pepparkakshus 

färdigställda.
– De peppar och upp-

muntrar varandra. Den här 
typen av aktivitet är jag-stär-
kande, deltagarna vågar tro 
på sig själva. Vi vet att pas-
sivitet och stillasittande leder 
till försämring, det motver-
kas med regelbunden fysisk 
och psykisk aktivitet.

Varje träff omfattas också 
av ett gymnastikpass i form 
av grupp- eller redskapsgym-
nastik. Som avslutning på 
dagen sker gemensam fika-
stund.

Huruvida rehabgrup-
pen kommer att finnas kvar 
även nästa år återstår att 
se. I förra veckan fick kom-

munens sjuksköterskor och 
rehabpersonal en ny chef i 
Ellinor Seth, vars uppgift 
blir att staka ut riktlinjerna 
för vårens verksamheter.

Julstämning hos Ale RehabJulstämning hos Ale Rehab
– Pepparkaksbak är bra träning– Pepparkaksbak är bra träning

TACK FÖR KAKAN!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Maggie Nilsson i full färd med att färdigställa sitt peppar-
kakshus.

Vad vore ett pepparkakshus utan godis och glasyr? Här är det rehabassistent Anette Klein 
som ger en hjälpande hand till Eva Börjesson. Till höger ses Britta Johansson.
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OMVi reserverar oss för eventuella tryckfel, 

slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

Priserna gäller v 49. Tel 0303-975 00

Öppet alla dagar 8-22

BÖRJA SJÄLVSKANNA NU 
OCH DU FÅR EN EXTRA JULKLAPP!

Här nedan är några av de 

vanligaste frågorna:

Det blir bättre arbetsmiljö för 

kassapersonalen. Och det är:

· Enkelt att använda

· Snabbare ut genom kassan

· Se hur mycket du handlar för

· Färdigpackade kassar före kassan
 

Nej, det blir istället rotation mellan 

kassa och självskanning.

Avstämning sker sporadiskt och är 

slumpmässigt. En kontroll som alla 

någon gång får göra. Dels ser man att 

du som kund gjort rätt -att du inte 

betalar för varor som dom råkat 

skanna för mycket eller att du har varor 

du missat att skanna.
 

Absolut inte, alla är mänskliga och kan 

göra fel eller missa.
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