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Öppet brev till Jan-Åke Simonsson,
ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

I egenskap av ordföran-
de bör Du vara delak-
tig i besluten rörande 

Skepplanda vårdcentral och 
dess verksamhet. Detta brev 
gäller sjukgymnastiken som 
Du lade ner. Sista dagen för 
dessa patienter var onsdagen 
den 14 december till allas 
besvikelse och ilska. De som 
har varit och tränat efter ett 
schema som de fått av sjuk-
gymnasten blir nu hänvisade 
till Älvängen, som redan är 
överbelastat och det innebär 
dessutom en resa på 7 kilo-
meter enkel väg. Många av 
dessa kommer att få anlita 
färdtjänst eller taxi, dyrt för 
regionen, även ur miljösyn-
punkt är det inte bra.

I Skepplanda finns en 
idrottsförening, Skepplanda 
BTK, som har ett nybyggt 
utrymme avsett för ett gym 
som förväntas stå klart i 
februari. Vi var villiga att 
ta över alla träningsredskap 
och alla patienter. Denna 
lokal ligger ca 1,5 kilometer 
från vårdcentralen, den är 
även handikappsanpassad 

och ligger i markplan. Där 
finns både duschar och toa-
letter i varje omklädnings-
rum, vaktmästare som kan 
vara till hands hela dagen.

Nu är det bråttom då 
lokalen i Skepplanda är upp-
sagd till den sista december. 
Jag har fört en dialog med 
Er chef, Kerstin Torgeby, 
som var positiv till vårt 
ställningstagande och skulle 
höra om vi skulle betala 
något för dessa redskap, 
som är nästan 20 år gamla. 
Vi skulle då ta bort och 
städa rent måndagen den 19 
december.

Nu kommer chocken för 
både oss och vårdtagarna. 
Kerstin Torgeby ringde 
mig och meddelade att red-
skapen var värda en miljon 
kronor, men var nu värde-
rade till 100 000 kronor. 
Detta var helt utan lösning 
för oss, de pengarna finns 
inte. Regionen hade redan 
bestämt att andra vårdcen-
traler skulle ta över de flesta 
redskap, så vi skulle för 500 
kronor få ta över 4-5 maski-

ner som 
ingen ville 
ha.

Jag skyl-
ler inte på 
Kerstin 
Torgeby, 
hon har 
gjort så gott 
hon kunnat 
och sett en 

bra lösning för alla parter 
om Skepplanda BTK hade 
fått ta över redskapen. Men 
akta när de styrande får ta 
över, då var 20 år gamla 
redskap guld värda. Min 
uppfattning är att så enkelt 
som vi i samråd med Ker-
stin Torgeby kunde lösa 
problemen går inte att göra, 
utan de kommer att skrotas. 
Då får regionen ingen som 
konkurerar och patienterna 
får stå i kö istället för att 
träna. Jag vädjar till Dig att 
ta Ditt förnuft tillfånga och 
låta SBTK ta över redskapen 
och behålla verksamheten 
i Skepplanda. Gert-Inge 
Andersson, regionstyrel-
sens ordförande, har varit i 
Skepplanda på ett möte om 
vårdcentralen och vet folkets 
inställning.

Vägg i vägg i samma hus 
lades tandläkarvården ner 
och en av anledningarna var 
att de inte hade dataröntgen. 
Den de hade var gammal 
och omodern, så dessa 
saker som fungerat alldeles 
utmärkt, har eller skall skro-
tas enligt din egen utsago 
vid vårt möte i Göteborg. 
Ta er nu ett tag i kragen, så 
ringer Kerstin Torgeby mig 
med ett glädjande besked 
för oss alla. Jag tackar på 
förhand!

Sven Rydén
Snart 75-år i Skepplanda

Svar på öppet brev 
från Sven Rydén
Tack Sven för ditt brev. Jag har för-

ståelse för att det finns kritik från 
dig och andra, att regionen i fort-

sättningen inte kan erbjuda träningsmöjlig-
heter i Skepplanda. Vi står i regionen i en 
mycket svår ekonomisk situation. Det gör 
att det måste ske hårda prioriteringar. Idag 

möter jag kritik mot varje 
förändring. Vi måste ”lyfta 
på alla stenar” för att kunna 
säkerställa att de med störst 
behov kan erbjudas hälso- 
och sjukvård. Det område 
som bland annat har prio-
riterats inom primärvården 
inför nästa år är hälso- och 
sjukvård som vänder sig till 
barn och unga.

Jag har samrått med pri-
märvården. De träningsred-
skap som finns i Skepplanda 
har funnits där i flera år. Jag 
hoppas du har förståelse för 
att de redskap som finns där 
i första hand bör komma 
till användning inom övriga 
primärvården för att kunna 
ge medicinsk rehabilitering. 
De redskap som kvarstår 
har erbjudits er att ta över 
för en mindre summa. Jag 
är medveten om att ni första 
hand skulle vilja ta över alla 
träningsredskap. Men detta 
är enligt min mening inte 
möjligt.

Jan Åke Simonsson (S)
Ordförande i Hälso- 

och sjukvårdsnämnden
Mellersta Bohuslän och Ale

Julgrans
plundring

Söndagen den 8 januari 2011, kl 15-17
Folkets Hus, Nol

Tiden går fort och direkt efter helgerna är det dags för vår 
traditionella Julgransplundring. Det brukar vara en uppskattad 

tillställning. Ta med barn och barnbarn.

Musik och dans kring granen!

Servering, lotterier.

Godispåsar till alla barn, det kostar inget!

Anmälan till expeditionen: tel 0303-74 21 13 

eller e-post: sap.ale@telia.com

Musik: Vincent och Carina

önskar alla alebor

God Jul och
Gott Nytt År!
God Jul och

Gott Nytt År!
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Julens öppettider på 
Nödinge vårdcentral

Nödinge VårdcentralOrdinarie Öppettider 
Mån-tors 8-17 • Fre 8-16
AKUT mottagning alla dagar 8-10
0303-977 70 • Klockarevägen 14, Nödinge

Vi önskar alla våra patienter

God Jul & Gott nytt år!

Alla dagar 8-16 under v51, v52 och v1
Dagen före röd dag stänger vi kl 14 (23/12, 30/12, 5/1)        

AKUT mottagning varje dag 8-10
Här söker Du endast med akuta symtom på 
sjukdom, är Du osäker ring gärna till våra 
sjuksköterskor för rådgivning 0303-977 70

Under  julveckorna har vi lägre bemanning


