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LÖDÖSE. I söndags firade 
Slöjd- och konsthantverk 
kring älven sin årliga julmark-
nad på Lödösehus. Ett drygt 
30-tal hantverkare fanns ut-
spridda i olika delar av loka-
len och besökarna var många.

– Vi är nöjda med respon-
sen och besöksantalet är nog 
som tidigare år, siade Tord 
Andersson i arrangörskom-
mittén.

Utanför entrén stod ung-
domar från Slöjdklubben 
Lövet och sålde varm korv 
med bröd, glögg och pep-
parkakor. Innan för dörrar-
na hade det ordnats med ett 
lotteri där marknadsbesökar-
na kunde vinna diverse fina 
alster.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. Ales stads-
arkitekt Måns Werner 
slutar.

Erbjudandet från 
Göteborgs stad gick 
inte att motstå.

– För mig är det ett 
drömjobb och jag kunde 
bara inte tacka  nej, 
trots att jag stortrivs i 
Ale, säger han.

Det är en både stolt och lite 
ledsen Måns Werner som lo-
kaltidningen får tag på. Be-
slutet att lämna Ale var för-
knippat med mycket frustra-
tion och ångest.

– Jag har blivit så oerhört 
bara mottagen i Ale kommun, 
både inom organisationen 
och ute bland aleborna, att 
jag var tvungen att ta mig en 
allvarlig funderare innan jag 
bestämde mig. Ale är inne i en 
spännande process, där kom-
munen byter skepnad och roll 

i regionen. Att ha fått vara 
med på den resan är få för-
unnat och att hoppa av innan 
vi är i mål kändes först kon-
stigt. Nu när jag vet vad som 
väntar i nästa uppdrag så är 
jag självklart väldigt uppfylld 
av det.

Han får en viktig funk-
tion när Göteborgs framti-
da stadsbyggnad ska utfor-
mas. Visionen om den cen-
trala älvstaden har börjat växa 
fram och Måns Werner blir 
chef för den strategiska av-
delningen på stadsbyggnads-
kontoret.

– Jag kommer att jobba i 
det första ledet och medverka 
till visionerna för hur framti-
dens Göteborg ska se ut. När 
vi är klara lämnar vi över ma-
terialet till planavdelning-
en som tar vid där vi slutar. 
Mycket kommer att handla 
om att starta processer och 
inspirera till utbyggnad, det 

kommer att ske i dialog med 
politiker, tjänstemän och inte 
minst med göteborgarna.

Hur ser du på framtidens 
Göteborg?

– Det finns en stor poten-
tial. Närheten till vattnet är 
en tillgång som inte utnytt-
jas så mycket idag. Det vill 
jag gärna ändra på. Jag vill 
också att framtidens sam-
hällsbyggnad medvetet mot-
verkar segration och istället 
försöker bidra till en förbätt-
rad integration. Utveckling-
en av den centrala älvstaden 
är också spännande. Dessut-
om tycker jag att det är vik-
tigt att man prövar att bygga 
mer på höjden. Det är en för-
utsättning om Göteborg ska 
klara att fortsätta expandera 
kraftfullt.

Han tar till sig nästa upp-
drag i yrkeskarriären med en 
stor portion ödmjukhet, att få 
vara med och utveckla Sveri-

ges andra stad har han res-
pekt för.

– Det är ju tveklöst oerhört 
spännande, men här finns 
också otroligt många intres-
sen att ta hänsyn till. Proces-
sen fram till planarbetet har 
en avgörande roll.

Måns Werner avslutar sin 
anställning i Ale kommun 
sista februari, men redan nu 
skickar han med lite råd för 
framtiden.

– Ale ska fortsätta på den 
inslagna vägen och försöka 
förädla tätorterna i Nödinge 
och Älvängen. Områdena i 
pendelstationernas närhet 
ska man ta tillvara på. Här 
kan attraktiva bostäder och 
butikslokaler byggas.

Måns Werner får toppjobb i Göteborg
– Blir ansvarig för stadens framtida gestaltning
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Ales stadsarkitekt, Måns Werner, slutar till förmån för Göte-
borg. Han lyfter fram strukturstudien för Älvängen centrum 
som ett av de roligaste projekten han medverkat i under sina 
fem år i Ale kommun.                       Arkivbild: Allan Karlsson

Julmarknad på Lödösehus

Vackra porslinstomtar som tilldrog sig marknadsbesökarnas intresse. Ett drygt 30-tal hantverkare fanns representerade på Lödö-
sehus i söndags.

SKEPPLANDA. Hoppet 
är definitivt ute.

Sjukgymnastiken i 
Skepplanda upphör.

Stängningen sker 
redan på onsdag i nästa 
vecka.

Besvikelsen i Skepplanda är 
stor. Protesterna mot ned-
läggningen av sjukgymnas-
tiken hjälper inte. Beslutet i 
Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 
står fast, vilket innebär att bru-
karna får hitta någon annan-
stans att träna i fortsättningen.

– Västra Götalandsregio-
nen har tyvärr en sämre eko-
nomi för 2012 än tidigare. Det 
i sin tur ställer krav på priorite-
ringar, tuffa sådana, säger Jarl 
Karlsson (S), ledamot i Hälso- 
och sjukvårdsnämnd4, som är 

med och fattar beslut i ärendet 
idag (läs tisdag).

– Politiskt har vi priorite-
rat verksamhet för barn och 
ungdomar. En satsning görs 
gemensamt med Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 7 att inför 
nästa år utöka antalet mödra-
barnhälsovårdspsykologer i de 
båda nämndområdena, säger 
Karlsson.

Utbudspunkterna av sjuk-
gymnastik i Ale kommun 
minskar från tre till två. Kvar 
blir Bohus och Älvängen när 
enheten i Skepplanda försvin-
ner. 

– Jag kommer att på tisda-
gens nämndsammanträde yrka 
på en särskild uppföljning av 
sjukgymnastiken i Ale, så att 
vårdbehovet tillgodoses, säger 
Jarl Karlsson.

Det är en klen tröst för 

skepplandaborna, som upp-
rörs över beslutet.

– Det är inget annat än en 
tragedi för oss som nyttjar 
sjukgymnastiken i Skepplanda 
regelbundet. Det känns som 
att man successivt håller på att 
montera ner vårdcentralen, det 
blir en negativ spiral. Är ljusbe-
handlingen månne nästa pus-
selbit att plocka bort? Vi är 
oerhört besvikna på beslutsfat-
tarna, säger Bengt Hansson.

Träningslokalen i vårdcen-
tralens källare är flitigt använd. 
Ett 50-tal besök per vecka är 
inget ovanligt. Nu hänvisas 
brukarna till Älvängen alter-
nativt Bohus.

– För tio år sedan hade vi 
den bästa vårdcentralen i Väst-
sverige, sedan har det gått 
utför. Ale kommun växer och 
det finns storslagna planer 

om många nya bostäder i den 
norra delen. Samtidigt som 
man pratar om att bygga för 
framtiden så försämras servi-
cen. Det är en ekvation som 
inte går ihop, säger Bengt 
Hansson.

Nämndens argument att 
prioritera barnpsykiatrin 
köper man inte.

– Det ena får inte uteslu-
ta det andra. Det är ett sam-
hällsekonomiskt resursslöse-

ri att lägga ned sjukgymnasti-
ken i Skepplanda. Verksamhe-
ten används för rehabilitering, 
men även i förebyggande syfte. 
Många av besökarna är äldre 
som saknar färdtjänst. Hur lätt 
är det för dem att ta sig till Vi-
kadamm i Älvängen? Skepp-
landa ligger mitt i Ale och 
servar inte bara ortsborna här, 
hit kommer även invånare från 
Hålanda, Alvhem och Lödöse. 
Detta är ett hårt slag, säger Jan 

Svanström.
– Vi är oerhört besvikna 

över att det inte har förts någon 
som helst dialog med oss bru-
kare. Ett alternativ hade varit 
att ha lokalen och tränings-
maskinerna kvar och samti-
digt låta en sjukgymnast från 
Älvängen åka hit vid några till-
fällen. Han eller hon är ju för-
hoppningsvis frisk och mobil, 
avslutar Jan Svanström.

JONAS ANDERSSON

Hoppet är ute!
– Sjukgymnastiken i Skepplanda stänger

Snart är det färdigtränat på vårdcentralen i Skepplanda. Den 14 december stänger sjukgym-
nastiken och brukarna hänvisas istället till Älvängen och Bohus.


