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Ansök till Komvux nu!

Staten har gjort en satsning med ett högre studiemedels belopp för dig 
som är mellan 20-24 år (födda 1992-1988) för att slutföra dina studier och 
få ett slutbetyg. Ytterligare information finns på www.csn.se

Besök vår hemsida www.ale.se/komvux för att få information om 
utbildningar och kontaktuppgifter.

Är du intresserad av yrkesutbildningar besök www.grvux.se

www.ale.se
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SKEPPLANDA. Uppgi-
venhet över politiker-
nas beslut.

Skepplandaborna vill 
ha sin folktandvård till-
baka.

Några sådana utfäs-
telser gavs inte på tis-
dagskvällens ortsmöte 
i bygdegården, däremot 
finns planer på att ta 
en mobil enhet i drift 
om något år.

Vad händer efter nedlägg-
ningen av folktandvården? 
Det var huvudrubriken för 
tisdagens ortsutvecklings-
möte i Skepplanda bygde-
gård dit Västra Götalands-
regionens folktandvårdschef 
Karin Melander och Ulf 
Ljungberg, klinikchef på 
folktandvården i Älvängen, 
kommit för att svara på all-
mänhetens frågor.

– Jag vill noga understryka 
att det inte var folktandvår-
den utan politikerna som 
beslutade att stänga klini-
ken i Skepplanda. Det var 
Hälso- och sjukvårdsnämn-
den som bestämde sig för 
att inte skjuta in pengar till 
bland annat Skepplanda. Jag 
har tidigare ansvarat för folk-
tandvården i Fyrbodal och 
där har ett antal kliniker gått 
samma öde till mötes, sade 
Karin Melander.

– Det satsas inte lika 

mycket på landsorten längre. 
Det har inte bara med eko-
nomin att göra. Unga tand-
läkare vill inte arbeta själva, 
de vill ha kollegor omkring 
sig. Detta för att kunna ställa 
bra diagnoser, säger Karin 
Melander.

Ulf Ljungberg bekräftade 
den bilden och förklarade att 
rekryteringen utgör det stora 
problemet.

– Att få tag i tandläkare är 
jättesvårt. Jag förstår att man 
vill ha kollegor på sin arbets-
plats, så att man kan ställa bra 
diagnoser. Det handlar om 
patientsäkerhet.

Personal från Skepplanda 

har flyttats över till kliniken 
i Älvängen där öppettiderna 
har ökat.

– Nu har vi öppet 7-19 alla 
vardagar för att öka tillgäng-
ligheten för våra patienter, 
informerade Ulf Ljungberg.

En klen tröst för orts-
borna som vill ha tillbaka 
tandvården till Albotorget.

– Tänk på alla skolbarn 
och framförallt våra äldre 
medborgare. För dem är 
det inte så lätt att ta sig till 
Älvängen. Jag blir upprörd 
när jag hör att vi inte kommer 
att få någon klinik i Skepp-
landa. Det är för jävligt!

Den salvan levererade 

Kent Carlsson, som fick ta 
emot kvällens längsta applåd 
från åhörarna i salongen.

Inte heller det faktum 
att folktandvården planerar 
att iordningställa en mobil 
enhet, förhoppningsvis redo 
att tas i bruk om ett år, tyck-
tes imponera på mötesdelta-
garna.

– Är det lättare att få per-
sonal till en rullande trailer 
och vad skulle inte det kosta? 
Nej, jag tror det är en löne-
fråga. Ge tandläkarna till-
räckligt betalt. Det är bättre 
att pengarna går till duktiga 
tandläkare än till taxipengar 
för att ni ska centralisera 

verksamheten, ansåg en av 
åhörarna.

Alebyggens Sven Bur-
gren informerade om den 
upprustning som ska ske på 
Alehemsvägen. En kostnad 
på drygt tio miljoner kronor. 
Ytterligare en och en halv 
miljon satsar det kommunala 
fastighetsbolaget för renove-
ringsarbeten på Odalvägen.

En fråga dök upp om att 
bredda gång- och cykelvägen 

från Albotorget till panncen-
tralen, så att även biltrafik 
kan ta sig fram på sträckan. 
Som det är nu går all trafik 
till panncentralen genom det 
intilliggande villaområdet. 

Ingen munterhet hos Skepplandaborna

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ulf Ljungberg, chef på folktandvården i Älvängen, fick svara på ortsbornas frågor gällande 
stängningen av kliniken i Skepplanda.

Västra Götalandsregionens folktandvårdschef, Karin Melan-
der, gästade ortsutvecklingsmötet i Skepplanda bygdegård.

På Tandvårdsgruppen 
utför vi all typ av -

• Allmäntandvård 

• Barntandvård 

• Implantat behandling 

• Tandreglering, samt 

• Estetisk tandvård
 

Öppet hus torsd 27 okt
FRIA KONSULTATIONER 
inkl kostnadsförslag

När: 
torsdag 27 okt kl. 16.00-19.00
Adress: 
Tandvårdsgruppen, 
Uddevallavägen 1, Kungälv
Kontaktuppgifter:
Telefon 0303-127 80
Mail info@tandvardsgruppen.se

ÖPPET HUS STÖDS AV NOBEL BIOCARE

  Vi bjuder på lättare förtäring

Goodiebag till alla besökare
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