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SKEPPLANDA. Vård-
centralens framtid 
gavs inte särskilt stort 
utrymme på Skepplan-
das ortsutvecklings-
möte i tisdags.

En medveten stra-
tegi då det kommer att 
hållas ett separat möte 
i bygdegården den 9 
november.

– Det var vad som 
utlovades på det öppna 
mötet i augusti, säger 
Kent Carlsson som 
sitter med i den lokala 
arbetsgruppen.

Över 150 personer kom till 
Skepplanda bygdegård den 
23 augusti för att få informa-
tion om vårdcentralens vara 
eller icke vara på orten. En 
delegation med representan-
ter från Västra Götalandsre-
gionen, primärvårdsstyrelsen 
och ledningen för vårdcen-

tralen fanns på plats för att 
besvara allmänhetens frågor. 

– Det blev ett väldigt bra 
möte och presidiet svarade 
upp på de akuta brister som 
man ansåg behövde förbätt-
ras. Vi blev också väl inför-
stådda med att Älvängen/
Skepplanda skulle ses som en 
enhet, säger Kent Carlsson.

Bättre struktur
Arbetsgruppen som ini-

tierade mötet i bygdegården 
fick också löfte om kontinu-
erliga träffar med verksam-
hetsledningen för Älvängen/
Skepplanda vårdcentral.

– Vi har haft ett möte där 
vi fått beskrivit för oss de 
åtgärder som vidtagits under 
den senaste tiden. Vi är väl-
digt tacksamma över att ha 
fått till stånd den här dialo-
gen, säger Kent Carlsson.

Verksamhetschef Kerstin 
Torgeby och biträdande 

verksamhetschef Eva Hel-
lenius har ägnat mycket tid 
åt att intervjua personalgrup-
pen för att på så sätt skapa sig 
en bild av situationen.

– Mycket handlar om att 
hitta en bättre struktur. En 
god tillgänglighet ligger i 
vårt uppdrag, framförallt 
gäller det att kunna möta 
behovet av de människor 
som ringer till oss. Vi har ett 
nytt system och en ny arbets-
modell som tillämpas sedan 
den 1 september. Nu har vi 
en hundraprocentig tillgäng-
lighet i telefon, vilket känns 
väldigt bra, säger Kerstin 
Torgeby.

Hur resursfördelningen 
och öppettiderna kommer 
att se ut för Älvängen/Skepp-
landa är några av de punkter 
som ska behandlas på mötet i 
bygdegården onsdagen den 9 
november.

JONAS ANDERSSON
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Verksamhetsledningen för Älvängen/Skepplanda vårdcentral, Eva Hellenius och Kerstin Tor-
geby, träffade den lokala arbetsgruppen för ett par veckor sedan. Ett nytt stormöte äger rum 
i Skepplanda bygdegård onsdagen den 9 november.
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ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Matbutiken i Älvängen

Priserna gäller tom 5/6-2011. Reservation för slutförsäljning

I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 
tar du enkelt ut kontanter!!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Just nu!

Grillad
kyckling
Svensk fågel, Kronfågel
Max 3st/kund
Gäller 26-28:e okt

2990

Just nu!

Godis

4995
/kg

Har du upptäckt vår uttagsautomat?
Behöver du kontanter? Stå inomhus i värme 

och ljus och ta ut dina kontanter!

/st

Miljödiplomera ditt Företag 
Bättre Miljö - Ökad konkurrenskraft 
Allt fl er företag upptäcker konkurrensfördelarna 
med ett aktivt miljöledningssystem och 
miljöarbete. Förutom en bättre kontroll av den 
egna verksamheten så efterfrågar fl er detta vid 
upphandling, inte minst offentliga myndigheter 
och större företag. Sedan 2004 har ett 60-tal 
företag i Ale, Kungälv och Lilla Edet genomgått 
Miljöutbildningen. Vi erbjuder ditt företag ökad 
konkurrenskraft och lönsamhet genom minskad 
miljöpåverkan. 

MILJÖDIPLOMERING
Miljödiplomerat Ale-Kungälv-Lilla Edetföretag enligt 
”Göteborgsmodellen” är en lightversion av ISO 14 000. Densamma 
är lämplig för de företag som huvudsakligen har sina kunder inom 
Sverige. Utbildningen genomförs genom 6 träffar á 3 timmar under 
ett halvår och är praktiskt inriktad med hemuppgifter mellan 
seminarierna. 
I utbildningen får företaget dessutom hjälp med analysen och 
dokumentationen av en miljöutbildad student från Göteborgs 
Universitet, vilket varit mycket uppskattat av tidigare kursomgångar. 
Efter avslutad utbildning erbjuds möjlighet till en revision som med 
godkänt resultat leder till miljödiplomet. 
I utbildningen deltar företag etablerade i Ale, Kungälv och Lilla Edet, 
men även företag utanför detta område har intresserat sig för att 
delta. 

TID OCH PLATS
Utbildningen omfattar 6 seminarier inkl dokumentation. 
Seminarierna arrangeras centralt i Ale och exakt plats meddelas 
genom bekräftelsen. 
Kursstart sker den 16 november kl 15.00

Kostnad inkl hjälp med analys och dokumentation 
6 700 kronor exkl moms. 2 personer/företag kan delta på 
seminarierna utan extra kostnad. 

Försäkra dig om en plats i denna utbildning genom att anmäla dig 
före den 31 oktober till e-post: jerry.brattasen@ale.se 

Vill du veta mera vänligen kontakta 
Ale – Jerry Brattåsen 0303-330 277 
Kungälv – Anette Svahn 0303-239 088 
Lilla Edet – Kajsa Jernqvist 0520-659 540
Utbildningsledare & företagare: Effort Consulting AB, 
www.effort.se

Företag i Ale, Kungälv och Lilla Edet som tidigare 
deltagit i denna Miljöutbildning: 
Aero-Spray AB
AK Presentreklam AB
Alafors Bil och Maskin
Alafors Plåtslageri AB
Ale Elförening - Alafors
Ale Golfklubb 
Alekuriren AB
Ale kommun -Sektor Samhällsbyggnad
Ale Karosseriteknik AB
Ale Renhållningsenhet i Ale kommun 
Ale Tryckteam AB 
Ambulanstjänsten i Ale 
Axums Järn AB 
BCDI AB
CH Eltjänst AB
CR Fastighetsteknik AB
Ellbo Åkeri AB
Eurocable AB 
Grafi ska Sliperiet AB 
Halltorps Entreprenad
Hardesjö Bilverkstad AB
Hedboms Måleri AB 
JiO El-tjänst AB 
Jonas Svets & Smide AB 
Kilanda Grävtjänst
Kollanda Grus AB 
KSG i Surte AB
Kungälvs Solskydd AB
LBs Mekaniska Verkstad i Älvängen AB
LEFAB Production AB
Lidéns Slip AB 
Liljas Svets & Mekaniska AB 

Lödöse Städ 
Lödöse Åkeri AB
Media Laget AB 
Medixa Medical AB (Stenungsund) 
NA Byggplåt AB
Nordiska folkhögskolan 
Nordisk Byggskadeutredning 
Nordisk Rörmärkning AB
Nödinge Ekonomitjänst
PackOnline Sweden AB 
PC Tandteknik
PK Trafi ken Logistik AB
Pollex AB 
Pretect AB 
RB:s Industri AB 
RD Rena Golv 
Rydéns Bil & Lack i Älvängen AB 
SGK Generation AB 
Skandinavisk Vent Service AB 
Simonsens plåtslageri AB 
Skepplanda El-tjänst AB 
Sol & Säkerhet
Stendahls Bil AB
Stewarts Kylservice AB
Surte Åkeri AB 
Svensk Bygg & Industrisanering 
Swansons Telemekanik AB 
Sörensens Plåtslageri AB 
Team Städservice 
Vena Entreprenad 
Wika Mekaniska AB 
Älvängens Glasmästeri


