
Inbrottstjuven är 

ofta framme när 

man är bortrest. 

Ett bra sätt att 

skydda sig mot 

inbrott, att göra 

det svårare för tjuven och att öka 

tryggheten i bostadsområdet är 

att grannsamverka mot brott. Vill 

du veta mer om detta eller vill 

du starta upp grannsamverkan 

i ditt bostadsområde, kontakta 

brotts- och säkerhetshandläggare 

Charlott Klug, tfn 0303 33 01 21.

Ett slutprov i en kurs brukar ofta 

inbegripa panikpluggande och 

frenetiskt skrivande i en provsal. 

På Ale gymnasiums omvårdnads-

program bestod ett slutprov, i 

alla fall delvis, av att kunna ge en 

riktigt avslappnad massage.

Mörker och levande ljus, drömsk 

harmonisk musik, massageklienter 

invirade i stora ljusblå badlakan 

och elever med full fokus på att ge 

en avkopplande massage. När års-

kurs 3 på omvårdnadsprogrammet 

skulle ”tentera” av sina lärdomar 

i taktil massage såg eleverna lika 

rofyllda ut som sina klienter.

– Det är avslappnande att ge 

massage, säger Ahmed Barre som 

masserade utbildningssekreterare 

Marie Andersson-Jigfeldt.

Från att ha varit ett ämne som 

tidigare nästan bara fokuserat vid 

att kunna ge äldre och sjuka en 

basal vård och ompyssling har om-

vårdnad i dag vuxit fram till ett mer 

humanistiskt ämne. Livskvalitet är 

inte bara mat, renlighet och vård 

utan även stimulering, aktivering 

och beröring. 

Samtidigt som ”treorna” gav mas-

sage visade eleverna i årskurs 2  

sina projekt. De hade fått i uppgift 

att planera ut hur man skulle kunna  

inreda och bygga om vårdlokaler 

och vårdboenden på ett sätt som 

stimulerar och höjer trivselfaktorn. 

Eleverna har idéer om allt från 

färgval och besökande hundar till 

doftande blommor och porlande 

fontäner. 

– Det handlar om hur man kan 

påverka hälsan med kultur, bild, 

musik och miljö, säger vårdläraren 

Per-Olof Aronsson.
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Slipp oväntat besök 
under semestern

Torsdag 26 maj är det student-

avslutning på Ale gymnasium

Utsläppet för våra studenter är kl 

12.30 på innergården. Vid regn blir 

utsläppet på framsidan.

Parkeringen på Ale gymnasium är 

avstängd mellan kl 06.30–11.00.

Boende som har bilar stående på 

parkeringen får tänka på att flytta 

dem. Café Magnifik i Ale gymna-

sium har stängt hela dagen och 

biblioteket öppnar kl 15.00 denna 

dag.

Har ni ärende till Ale gymnasium 

vänligen tänk på att framkom-

ligheten är begränsad mellan kl 

12.00–14.00.

Studentexamen 
på Ale gymnasium

Om efterfrågan på el vid någon 

tidpunkt är större än tillgången 

så riskerar eldistributionen att 

kollapsa. För att skydda hela det 

svenska elsystemet kan vissa 

elanvändare i denna situation 

behöva kopplas bort.

Regeringen har fattat beslut om att 

”Styrel - styrning av el till elanvän-

dare vid elbristsituationer”, ska 

införas under år 

2011 och vara i 

drift den 1 januari 

2012. Länsstyrel-

serna har fått i 

uppdrag att sätta 

igång och leda 

arbetet med att 

införa styrel i sina 

respektive län.

Med dagens 

system skulle 

bortkopplingen genomföras utan 

rätt hänsyn till olika elanvändares 

behov. Styrel däremot är ett system 

för att på lokal och regional nivå 

kunna prioritera så att de elanvän-

dare som är kritiska för samhället 

får el även i en elbristsituation. 

Elanvändare som kan bli priorite-

rade är till exempel sjukvård, äldre-

omsorg, räddnings- och larmtjänst, 

vattenförsörjning och elektroniska 

kommunikationer. I praktiken bety-

der det att säkerheten för medbor-

garna och samhällets funktionalitet 

kan upprätthållas även under en 

elbristsituation.

Det är kommuner och elnätsfö-

retag som identifierar tillsammans 

vilken samhällsviktig verksamhet 

som finns i kom-

munen. Förslag 

till prioriteringar 

för el-användare 

görs sedan helt 

i enlighet med 

riktlinjerna som 

tagits fram av 

Myndigheten för 

samhällsskydd 

och beredskap 

(MSB). Det är 

Länsstyrelsen som leder arbetet i 

länet och som fattar det myndig-

hetsbeslut som ska användas i det 

svenska elnätet i en elbristsitua-

tion.

Mer information finns på Läns-

styrelsens webbplats, http://www.

lansstyrelsen.se/vastragotaland/.

Styrel införs vid årsskiftet
Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen  

den 30 maj 2011 kl 18.00 på Medborgarhuset, Alafors.

Bland punkterna märks följande:

Allmänhetens frågestund. 

Antagande av detaljplan för handel och verksamheter inom 

Svenstorp 1:3, 1:5, 1:15, 1:16, 1:30 m fl. 

Genomförandeavtal till detaljplan 2b, Nödinge-Nol, för E45 

och NorgeVänerbanan. 

Ny upphandlingspolicy för Ale kommun. 

Ny taxa enligt plan- och bygglagen. 

Informationssäkerhetspolicy för Ale kommun. 

Införande av avgift för borgerlig vigsel. 

Svar på motion från Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren 

(MP) om att göra Ale kommun till en Fairtrade City. 

Svar på motion från Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren 

(MP) om offentlig upphandling för hållbar utveckling och 

socialt ansvar. 

Svar på motion från Sune Rydén (KD) om översyn av busshåll-

platser och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Alingsås- och 

Starrkärrsvägen.   

Föredragningslistan finns på medborgarkontoret, 0303 33 00 00 

och på ale.se. Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder på frek-

venserna 91,4 och 95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten.

Välkommen! 
Klas Nordh
Kommunfullmäktiges ordförande

Kom till kommunfullmäktige PÅ GÅNG I ALE

VÅRKONSERT

Elever från kulturskolan inbju-

der till den årliga vårföreställ-

ningen med musik, sång och 

bild. En härlig blandning med 

allt från klassiskt till pop och 

rock utlovas. Kulturskolans 

Intresseförening säljer fika från 

kl 18.30. Tid och plats: Torsdag 

19 maj kl 19.00 Teatern, Ale 

gymnasium.

SOMMARLÅNSPREMIÄR PÅ 

SURTE BIBLIOTEK

Tisdagen den 24 maj kl 14.00–

19.00. Låna böcker och behåll 

dem hela sommaren. Träffa 

prinsessan och draken! Sago-

stund för alla barn kl 17.30.

Tävlingar för alla åldrar. 

Surte Bohus biblioteks- och 

kulturförening säljer fika.

Välkommen!

EN DAG I HÄLSANS TECKEN  

I FURULUNDSPARKEN

Alla är välkomna onsdagen den 

25 maj kl 10.00–13.00. Pröva 

dina färdigheter i femkamp och 

boule eller gå poängpromenad.

Dessutom underhållning av 

PROkulelebandet och Bannu-

wakören samt lotterier och kaf-

feservering. Ingen föranmälan 

krävs och aktiviteten är kost-

nadsfri. Ett samarrangemang 

mellan SPF, PRO, Ale kontakt 

och stödverksamhet, Röda Kor-

set, Svenska kyrkan och Rådet 

för Hälsa och Trygghet.

NY UTSTÄLLNING

Nödingeskolana lågstadieele-

ver visar upp hur de använder 

datorer i klassrummet. Träffa 

barnen mellan kl 11.30 och 

12.30 varje dag. På medborgar-

kontoret i Nödinge v. 20–21.

Praktisk examination i omvårdnad

Marie Andersson-Jigfelt får massage av omvårdnadseleven Ahmed Barre.

Cassandra Augustsson, Sara Pettersson, 
Louise Kragh, Caroline Olsson och Don-
jeta Gashi visade upp sin modell för hur 
de tyckte att boendet på Björkliden borde  
vara anpassat. 


