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Vardag 10-19 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15
ICA Kvantum 8-22 alla dagar (Systembolaget, Apotek, Bank och Restauranger har speciella öppettider)

www.aletorg.se
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BUTIKER: Ale Bokhandel | Ale Optik | Ale Skomakeri & Nyckelservice | Ale Tips & Tobak | Havspalatset

Blomsterriket | Dressmann | Drömhuset | Hälsoteket | ICA Kvantum | Kicks | Lidl | Limit | Lindex

Ljuva Hem | medstop Apotek | Nols Färg | Smycka | Klockmaster | Team Sportia | Systembolaget

Skoalla | ZooNet FRISÖRER: Klippstudion | XLNT RESTAURANGER: Cederleüfs & Svenheimers Konditori 

Pizzeria Bella Mia | Ananda Thai Take Away | Tant Rut ÖVRIG SERVICE: Alfredssons Trafikskola

Handelsbanken | Sportlife | Svensk Fastighetsförmedling | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
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Lotten lämnas i ICAs förbutik senast 19 december kl. 22.00 | Ju mer du handlar – desto större vinstchans.

Här fyller förra årets vinnare Marie  Westergren och Jonny Johansson vagnen med så mycket som möjligt under tre  minuter: det blev matvaror för 5 499 kronor.

Namn

Adress

Telefon

När du handlat för 300 kronor i någon av butikerna på Ale Torg (gäller ej ICA, Systembolaget, ej receptbelagda varor på Medstop Apotek Alen) under söndagarna 27 november, 4, 11 och 18 december deltar du i dragningen till vinsten ”Fyll en kundvagn på ICA med så mycket du kan på 3 minuter” (Gäller matvaror och max en av varje).Dragning sker onsdag 21 december kl 12.
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NÖDINGE. I september 
flyttade fritidskontoret 
från Alafors till sina 
nya lokaler i Ale gym-
nasium. 

I onsdags firade man 
med öppet hus där det 
bjöds på godsaker och 
trevlig stämning.

Det rådde full aktivitet på 
Ale gymnasium under ons-
dagskvällen. Att semifinalen 
i Alerocken gick av stapeln 
kunde ingen undgå. 

Mötesplats ungdom var 
välbesökt och i idrottshallen 
spelades det handboll. 

I C-huset, bortanför skol-
matsalen invigdes fritidskon-
toret nya lokaler med festligt 
mingel då det bjöds på smör-
gåstårta och snacks. 

– Det är roligt att få visa 
upp var vi sitter och vad vi 

gör, sa Klas Arvidsson, verk-
samhetschef och en av kon-
torets fem medarbetare. 

Det blev en välbesökt till-
ställning med personer från 
många olika verksamhets-
områden. 

Inom en snar framtid ska 

hela sektorn för utbildning, 
kultur och fritid flytta till Ale 
gymnasiums lokaler. 

Fritidskontoret hade öppet hus

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Minglade. Alma Delic, Klas Arvidsson och Anita Gustafsson 
hade en trevlig kväll.

Invigningsmat. Jonas Ekstrand och ungdomarna från Mötesplats Ungdom passade på att ta 
sig en bit smörgåstårta.

ÄLVÄNGEN. Den här 
veckan stänger sjuk-
gymnastiken i Skepp-
landa och de som 
rehabtränar hänvisas 
till Älvängen.

Där finns det nu en 
stor oro för köbild-
ning.

Nedläggningen 
försvaras med att 
det legat omotiverat 
mycket pengar upp-
låsta, som man nu 
kan använda inom 
andra områden.

– Jag har svårt att förstå 
hur man tänker, säger Jan 
Arleij, verksamhetsansva-
rig för Älvängens fysiote-
rapi.

När sjukgymnastiken i 
Skepplanda lägger ner hän-
visas patienterna istället till 
sjukgymnastiken i Älväng-
en och Bohus, som nu är de 
enda i Ale kommun.

Jan Arleij menar att man 
inte kan ta hand om alla och 
att prioriteringarna därför 
måste bli tuffare.

– Vi har för mycket 
redan nu och gränsen för 
hur många behandling-
ar vi får betalt för är för 

lågt satt. Från första okto-
ber förra året till sista sep-
tember i år har vi överskri-
dit med 700 behandlingar. 
Vi har inte haft någon kölis-
ta förrän nu och vi kan inte 
jobba mer än heltid. Det of-
fentliga sparar in och det får 
vi ta konsekvenserna av.

Han är orolig för att an-
talet långtidssjukskrivna ska 
öka eftersom man tving-
as prioritera bland patien-
terna. 

– För varje krona man 
lägger på rehabilitering får 
man nio tillbaka. 

Trängd ekonomi
Det trängda ekonomis-
ka läget är anledningen till 
varför man valt att lägga ner 
sjukgymnastiken i Skepp-
landa. Det menar Jan-Åke 
Simonsson (S), ordföran-
de i Hälso- och sjukvårds-
nämnden för mellersta Bo-
huslän och Ale.

– Enligt den informatio-
nen jag har fått har det varit 
en sjukgymnast i Skepplan-
da två dagar i veckan och för 
det har primärvården fått 
425 000 kronor, pengar 
som man nu istället använ-
der i den totala budgeten. 

Den summan skulle istäl-
let kunna bekosta ett par 
mödrabarnhälsovårdspsy-
kologer, som vi anser är ett 
eftersatt område. 

Men om nu sjukgym-
nasten bara var på plats 
två dagar i veckan, hur 
ska samma summa kunna 
bekosta ett par psykolog-
tjänster?

– Det är en bra fråga. Det 
har legat mycket pengar 
upplåsta och man har inte 
kunnat motivera det.

Uppföljning
Jan-Åke Simonsson poäng-
terar att man kommer följa 
upp sjukgymnastiken i Ale 
för att säkerställa att beho-
vet av medicinsk rehabilite-
ring tillfredsställs. 

– Vår bedömning är att 
sjukgymnastiken i Älväng-
en och Bohus ska klara att 
täcka upp för behovet. Man 
måste göra prioritering-
ar inom all sjukvård och så 
även här. 

Kö till sjukgymnastik oroar
– Hos Älvängens fysioterapi är det redan fullt

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se


