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HÅLANDA. Äldreomsorg 
stod på agendan när 
vårens ortsutveck-
lingsmöte ägde rum i 
Hålanda.

Ämnet lockade bara 
16 deltagare, men i 
höst lär det bli fler för 
nu har hålandaborna 
satt dagordningen.

– Ni har tveklöst ett 
stort engagemang för 
orten och det ska vi dra 
nytta av, sa nya ordfö-
randen, Boel Holgers-
son (C).

Mötesdeltagarna i Hålan-
da bygdegård fick en bra ge-
nomgång av äldreomsorgen i 
Ale kommun. Ellinor Seth 
och Kristina Wallstedt från 
vård- och omsorgsförvalt-
ningen berättade bland annat 
om det nya äldreboendet i 
Nödinge som ska stå klart i 
slutet av 2012. 

– Det blir 40 platser i två 
plan och kommer att ligga 
på tomten bredvid vårdcen-
tralen. Det är ett efterläng-
tat tillskott. Just nu saknar vi 
boenden, vilket gör att våra 
korttidsplatser blir fullbelag-
da och då måste vi köpa plat-
ser av Alingsås kommun, sa 
Kristina Wallstedt från bi-
ståndsenheten.

Även i Älvängen finns det 
planer på ett nytt centralt äld-
reboende.

– Vi har skickat frågan 
vidare till Kommunstyrelsen 
och har ännu en gång betonat 
behovet av att få en markan-
visning. Det här är inget nytt 
ärende. Egentligen skulle 
byggnationen redan ha varit 
igång och Nödinge skulle ha 
varit invigt 2010, så vi ligger 

långt efter tidplanen, infor-
merade Boel Holgersson som 
också är Vård- och omsorgs-
nämndens ordförande.

Vidare framkom att för-
valtningen har fått i uppdrag 
att upphandla ett nytt mo-
dernt system för trygghets-
larm.

– Det gamla har gjort sitt, 
tekniken har gått framåt och 
alla har inte ens idag en fast 
telefon vilket gör att vi måste 
uppgradera vår utrustning, 
förklarade Kristina Wall-
stedt.

Hemtjänstens verksamhet 
ökar för varje år som går. Sta-
tistiken visar att 432 personer 
i Ale kommun får hemtjänst 
och totalt utförs 227 000 ar-
betstimmar.

– Vi utreder nu på begä-
ran av politiken möjlighe-
ten för brukarna att få välja 
vem som ska utföra hemtjäns-
ten. Lagen om valfrihetssys-
tem har 83 kommuner hit-
tills valt att utnyttja och fler 
är på gång, berättade Ellinor 
Seth. Utredningen ska vara 
klar i höst.

Sedan lyftes ett antal frågor 
om matkvalitén i äldreomsor-
gen och möjligheten för pen-
sionärer att kunna få äta nå-
gonstans i gemenskap.

– Vi har planerat att det 
nya äldreboendet i Nödinge 
ska få ett tillagningskök och 
min personliga vision är att 
det ska finnas ett tillagnings-
kök i varje tätort, sa Boel Hol-
gersson.

En intressant tanke föddes 
i matdiskussionen om att för-
höra sig huruvida förskolan  
i Hålanda skulle kunna laga 
mat även till äldre en gång i 
veckan och leverera maten till 

bygdegården för servering.
– Jag tar med mig idén, så 

får vi se om det är möjligt. Jag 
gillar tanken, sa Boel Hol-
gersson.

Efter kaffet informerade 
byalagets Christer Damm 
om aktuella hålandafrågor. 
Bland annat har byalaget 
låtit en snickare snida fyra an-
slagstavlor som ska sättas upp 
under våren.

– Vi bad kommunen om 
hjälp, men de ansåg att det 
var onödigt arbete eftersom 
kommunen har en hemsi-
da. De tänker inte på de som 
inte är ute på nätet, menade 
Christer Damm som också 
framförde önskemål om att 
återvinningsstationen ska 
ingå i snöröjarnas uppdrag.

Gunilla Wallengren un-
derströk behovet av en över-
syn av hela Hålandavägen 
som har fått stora tjälskador 
efter den svåra vintern. Dess-
utom upplyste hon presidiet 
om brister i vägbelysningen 
som måste ses över innan den 
mörka årstiden är tillbaka.

Mötesdeltagarna fick 
sedan lämna önskemål om 
höstens dagordning. Boel 
Holgersson fick med sig en 
diger lista med punkter, däri-
bland grannsamverkan, vård-
centralen i Skepplanda, bred-
bandsmöjligheter med mera.

Avslutningsvis berömde 
flera av de närvarande sop-
gubbarna för deras insatser 
under den kalla vintern som 
gjorde många vägar svår-
framkomliga.

Glest på Hålandas ortsmöte
– Men till hösten blir det garanterat bättre
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Kristina Wallstedt och Ellinor Seth från Vård- och Omsorgsförvaltningen föredrog om äldre-
omsorgen.

Boel Holgersson (C) är ny 
ordförande för ortsutveck-
lingsmötet i Hålanda.

Alla hjärtligt välkomna!

Inför regionomvalet 15 maj

LARS OHLY
Kom och lyssna till Vänsterpartiets

partiledare Lars Ohly tillsammans med 
regionpolitikerna Annette Terstedt och

Sören Kviberg som gästtalar i Ale.

Torsdag 28 april kl 18.00
Ale Gymnasium

Även kl 13.00
fi nns chansen för gymnasieeleverna

att få träffa Lars Ohly.

Nyinvigning av
Nödinge vårdcentral

Tis 3 maj kl 15-18

Denna kväll har vi ingen vanlig drop-in

Nödinge Vårdcentral
Öppettider
Mån-tors 8-17:30 • Fre 8-16
Öppen mottagning
Mån-tors 8-10 samt 15:15-17:30 • Fre 8-12
0303-977 70 • Klockarevägen 14, Nödinge

NALLESJUKHUS
Låt ditt barn ta med
sin nalle till doktorn
för undersökning!

Nödinge vårdcentral fi rar 25 år och dessutom 10 år i praktikertjänsts 
regi och vi vill fi ra detta i våra nyrenoverade lokaler.
Stort tack till alla våra patienter för visad förståelse under 
renoveringen!

Vi vill också hälsa Dig som vill lista dig hos oss extra välkommen

Vi bjuder alla barn på glass och till de vuxna fi nns kaffe & kaka eller 
frukt


