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Såhär en bit in på höst-
kanten börjar vi närma 
oss årets 40:e vecka, 

som även går under namnet 
Nationella Anhörigveckan. 
Den tillägnas alla som har 
en närstående som av olika 
anledningar inte klarar av 
vardagen på egen hand, men 
vem är egentligen anhörig?

Det är barn till demens-
sjuka föräldrar, makar och 
makor, föräldrar till funk-
tionshindrade barn, men 
jag är säker på att det finns 
betydligt fler.

Det räcker egentligen 
att gå till sig själv, för lika 
snabbt som någon i min 
närhet kan bli sjuk, så är 
fallet likadant omvänt. Fun-
derar man på hur många 
som skulle påverkas om jag 
drabbades, så är det faktiskt 
en hel del. I många fall är 
nära vänner eller andra 
bekantskaper lika mycket 
anhöriga som familjen. 

I kommunens arbete med 
anhörigstöd poängterar 
Ann-Marie Thunberg, 
anhörigkonsulent, vikten av 
att komma i kontakt med de 
personer som berörs. Därför 
har man i Ale satsat mycket 
på just information, man vill 
lyfta fram vilka typer av stöd 
det finns att få. Det handlar 
framför allt om att träffa 
andra som befinner sig i 
samma situation, men också 
om att få mer kunskap om 
den närståendes tillstånd.

Med tanke på hur många 
människor som vårdas inom 
äldreomsorgen, har olika 

typer av funktionshinder 
eller är sjuka, så går det 
snabbt att få en uppfattning 
om hur många anhöriga det 
rör sig om. Faktum är att så 
gott som alla någon gång 
i livet kommer att tillhöra 
den gruppen, även om vi 
helst inte vill tänka på det. 
Räknar man därtill med alla 
närstående till personer som 
råkat ut för en olycka, brott 
eller drabbats av psykisk 
ohälsa blir kategorin ännu 
större. Frågan är vart man 
drar gränsen i arbetet med 
anhörigstöd.

I Ale ligger störst fokus på 
äldreomsorgen och de som 
vårdar sina gamla hemma, 
men arbetet håller på att 
utvecklas och målet är att 
även nå ut till andra grup-
per. Grundläggande för att 
kunna erbjuda stöd är att 
komma i kontakt med de 
närstående för att få reda på 
vad som efterfrågas. 

Ann-Marie Thunberg 
menar att det ibland kan vara 
svårt att identifiera sig som 
anhörig. I rollen som den 
starka och vårdande glöms 
de egna behoven lätt bort 
och man kämpar på med de 
förutsättningar man har. 
Därför är det så viktigt att 
informationen sprids. 

Ur ett samhällsper-
spektiv finns det även en 
ekonomisk aspekt av att 
värna om de närstående, 
man förebygger att de 
som vårdar själva ska 
drabbas av ohälsa.

Sedan 2009 står det 

inskrivet i sociallagen att alla 
kommuner är skyldiga att 
erbjuda anhörigstöd. I Ale 
väntar man nu på att utbild-
ning av personal och ett 
omfattande informations-
arbete ska resultera i något 
mer konkret för invånarna. 
Ännu finns det exempelvis 
inga grupper för anhöriga 
till funktionshindrade barn. 

Anhörigveckan är en 
påminnelse om en grupp i 
samhället som sällan syns, 
men som omger oss hela 
tiden.

Nästa år hoppas åtmins-
tone jag på att arbetet har 
kommit så pass långt i Ale 
kommun att man under 
veckan kan erbjuda mer än 
två aktiviteter för att upp-
märksamma alla dessa osyn-
liga hjältar.

Osynliga hjältar uppmärksammas

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Chefredaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se
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Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPILOPPIS

ALE-GÅRDEN NYGÅRD
Söndagar kl 12-16
2/10, 30/10, 4/12

Boka bord på 0520-66 20 40, kvällstid. 
Pris 75:-/bord. Cafeteria finns.

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Godispåsar till barnkalas 
med olika teman

Titta in och kika på våra förslag!

LOKAL UTHYRES
100 kvm i Skepplanda, 
kontor, bredband och 
pentry. Tel. 0707-795401

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

NYA KLÄDTYGER
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2-pack

HÖSTNYHETER 
- i metervara & färdigsytt

MÖBELTYG 99:-/m

TYGLADAN
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Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 
0703-562277 • www.butikbelladonna.blogspot.com
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BALLONGLÖRDAG 1 OKTOBER

Hembygdsböcker
Livered och Hålanda
Pris: 60:-  Resp: 100:-

Tel. 0520 - 66 20 47

Västkustkök i Lilla Edet
Göteborgsvägen 22, Lilla Edet
Måndag 15-18, lördag 11-13

Säljare sökes!
Kontakta Mats för mer information
mats.pekkari@vastkustkok.se
Tel: 0704-10 92 00

JOHANNA ROOS
Redaktör  |  johanna@alekuriren.se ��������	����
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Vi fi rar 10-årsjubileum med 

ÖPPET 
HUS
Lördag 28 oktober kl 10-16

Alla är varmt välkomna!

Smedjegatan 3, Lilla Edet • 0520-65 00 48

Låt era barn bekanta sig med bollar. 
Start den 8 oktober kl: 09.00-10.30 

i Skepplandahallen i Ale Hf regi. 
Alla barn mellan 2½ år till 6 år 

är hjärtligt välkomna. 
Med vänlig hälsning, Peter & Pernilla 

Dahlqvist 0702-652141, 0705-411015

Boll-lekis


