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Det var underbart 
att komma in från 
regn och rusk till ett 

dukat bord vid entrén med 
pepparkakor och varm glögg 
som serverades ur en stor 
gryta. Dagens tre musikan-
ter underhöll under sam-
lingen. Ordförande, Sven 
Grolander, hälsade alla väl-
komna till årets sista möte 
och berättade om dagens 
program. Med stor förvän-
tan emotsågs Ales luciakan-
didaters besök hos oss.

Så kom de då, ljusbärarna 
i sina fotsida vita klänningar 
med blåa band runt midjan 
sjungande Luciasången. Det 
blev en stämningsfull stund 
där vi fick höra de klassiska 
sångerna blandat med nyare 
sånger. En härlig inledning 
på kvällen. Tack för vacker 
sång! 

Ordföranden öppnade 
mötet. Lilly Johannesson 
och Thor Eliasson valdes 
att justera dagens protokoll. 
Vår kassör Eva Carlsson 
redovisade det ekonomiska 

läget. Under punkten rap-
porter rapporterade Stig 
Andersson om höstens 
genomförda resor. Den 
populära Kiviksresan med 
Äppelmarknaden blev årets 
höjdpunkt enligt deltagarna, 
i god konkurrens med den 
Hemliga resan i juni som 
gick till Ängelholm, Kullens 
fyr och Skäret.

Helge Hellman, vår stu-
dieorganisatör, informerade 
om höstens genomförda 
cirklar och berättade om 
vårens kommande kursverk-
samhet. Det blir som vanligt 
mycket att välja på. Ordfö-
randen önskade alla en god 
jul och avslutade mötet.

Därefter serverades en 
liten, men naggande god 
julbuffé med smör, bröd och 
dryck. Måltiden avslutades 
med kaffe och ett stort pep-
parkakshjärta. För under-
hållningen svarade musi-
kanterna Jan Kjellström på 
klarinett, Klas Westerdahl 
på synthesizer och Stig 
Alfredsson på gitarr. Det 

blev en härlig repertoar 
med de goa låtarna från 
våra ungdomsår och framåt. 
Den musikaliske Klas kunde 
trolla fram i princip vilka 
instrument och takter som 
helst. Han slog bara in ett 
nummer och sedan var 
det ”bar å åk”. Publiken 
fick gissa namnet på olika 
spelade musikstycken och 
gissningarna gick hem. Efter 
detta blev det tillfälle att 
önska sig en låt som sedan 
framfördes på begäran.

Som avslutning vidtog 
lotteridragningen med 
många fina vinster. Högsta 
vinsten var ju traditionellt 
det vackra pepparkakshuset, 
som skänkts av Inger Carls-
son. Tack Inger! Lisbeth 
Stensson blev lycklig vin-
nare av pepparkakshuset och 
förbereder inflyttningen. 
Ett 75-tal medlemmar hade 
trotsat ruskvädret för att 
delta i årets sista möte .

Stig

Kvartalsmöte hos PRO Ale Norra
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LILLA EDET. Lilla Edets 
kommuns satsning på äldre-
omsorgen har slagit väl ut. 
Det visar SKL:s jämförelse 
av äldreomsorgen i landets 
kommuner som presente-
rades i förra veckan. Det är 
framför allt medvetna sats-
ningar på bemötande och 
personalkontinuitet som får 
stort genomslag i årets ran-
king. Den största ökning-
en har skett inom de äldres 
egen bedömning av hem-
tjänstens omsorg där Lilla 

Edets kommun går från 
plats 206 till plats 23 av lan-
dets kommuner.

Satsningen på ökad per-
sonalkontinuiteten inom 
hemtjänsten har främst gällt 
äldre med behov av mycket 
hjälp i livets slutskede. För 
att skapa trygghet ska den 
äldre, så långt det är möjligt, 
få möta samma personer 
från hemtjänsten varje gång. 
Förbättringen har lett till 
att Lilla Edets kommun nu 
raknas 9 ibland landets kom-

muner.
Inom mat 

och måltids-
miljö pla-
cerar sig 
Lilla Edets 
kommun 
fortsatt 
bland lan-
dets15 bästa 
kommuner. 
Detta är ett 
område där 
kommunen, 
ibland annat 
via projekt 
Smörblom-
man, med-
vetet arbetat 
för att skapa 

en god måltidsmiljö med 
god och nyttig kost för våra 
äldre. 

– Det är glädjande att 
satsningarna inom äldrevår-
den gett resultat, säger soci-
alchef Sven Bergelind. Vi 
har nått långt, men har fort-
farande en del områden kvar 
att förbättra.

Ett av dessa områden är 
riskbedömning av fall, un-
dernäring och trycksår där 
Lilla Edets kommun nyli-
gen infört ett kvalitetsre-
gister kallat ”Senior Alert”. 
Kvalitetsregistret har införts 
under 2011 och skall hjälpa 
personalen ta fram åtgärder 
för att förebygga fall, under-
näring eller trycksår hos de 
äldre.

En förbättring som inte 
fick genomslag i årets jäm-
förelse är tillgängligheten.

Idag finns exempelvis 
inga väntetider till särskilt 
boende och med den nya 
kommunala webbplatsens 
lansering våren 2012 förvän-
tas tillgängligheten öka även 
på webben.

❐❐❐

Äldreomsorgen i Lilla Edets 
kommun högt rankad
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Folktandvården

Folktandvården Bohus, Nödinge och Älvängen 
tackar alla trevliga kunder och önskar  

God Jul & 
Gott Nytt År
Jourmottagning dagtid under mellandagarna:
Folktandvården i Nödinge tel 0303-97 73 30  
27:e 28:e 29:e och 30:e december.

Du som är över 22 år kan få tandvård
till fast pris. Vi på Folktandvården kallar
tjänsten för Frisktandvård. Till ett fast
pris under tre år tar vi hand om dig och
dina tänder, tryggt och säkert. Vi hjälper
dig att hålla tänderna friska, från 
45 kronor i månaden.

För övriga öppettider se:

www.folktandvarden.se/vgregion

Övrig tid hänvisas till akuttandvården i Göteborg 
Tel 031-80 78 00

- Älska handboll ���������	
Boll-lekis har uppehåll över jul och nyår.
Vi drar igång igen 7 jan 2012 kl 9-1030


