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BOHUS. Det har tagits 
ett politiskt beslut om 
att starta upp mötes-
platser för kommunens 
pensionärer.

Verksamheten star-
tar idag (läs tisdag) i 
Bohus servicehus.
– På sikt kommer vi 

att erbjuda verksam-
het fyra dagar i veckan 
på olika ställen i Ale, 
förklarar Ellinor Seth, 
v e r k s a m h e t s c h e f 
hälso- och sjukvård. 

Det är ett efterlängtat behov 
som nu tillgodoses för Ales 
äldre befolkning. En välbe-
sökt invigning ägde rum i 
julveckan, men det är först 
nu som verksamheten startar 
upp ordentligt.

– Detta är en öppen verk-
samhet som är till för alla. 
Syftet är att skapa en mötes-
plats för våra pensionärer, ge 
dem en möjlighet att träffa 
andra människor och på så 
sätt motverka ensamhet och 
isolering, säger Ellinor Seth.

Äldrepedagog Carina 

Wallström kommer att 
ansvara för verksamheten. 
Till sin hjälp kommer hon 
att ha hemtjänstpersonal 
från respektive område där 
träffpunkt implementeras.

– Vi kommer att vara 
i Bohus servicehus varje 
tisdag. Älvängens aktivitets-
hus är också ett ställe som vi 
beslutat om, men tidpunk-
ten är ännu inte fastställd. 
Var vi ska förlägga de två 
andra träffarna återstår att 

se. Vi tittar bland annat på 
en lämplig plats i Nödinge, 
säger Ellinor och tillägger:

– Träffpunkterna behöver 
inte vara statiska utan kan 
flyttas över tid. Vi kommer 
att bedriva verksamhet där 
vi anser behovet vara som 
störst.

Carina Wallström är 
entusiastisk och ser verkli-
gen fram emot att få komma 
igång med de öppna mötes-
platserna.

– Jag 
brinner för 
detta och 
tycker verk-
ligen att det 
skall bli jät-
tekul, säger 
Carina och 
fortsätter:

– Det är 
del tagarna 
själva som 
k o m m e r 
att få styra 
upplägget . 
Fokus ligger 
på den soci-
ala gemen-
skapen. Om 
programmet 
utgörs av 
promenader, 
gympa eller 
b a k n i n g 
återstår att 
se. Något 
hantverksar-
bete blir det 
emel ler t id 
inte tal om.

Klockan tio utgör sam-
lingstid för träffarna. Kaffe 
kommer att serveras och 
förhoppningen är att senare 
på dagen kunna erbjuda del-
tagarna lunch från Ale Mat-
service.

– Vi tittar på möjlighe-
terna och tror att det ska gå 
att genomföra.

Kommunen har också en 
ambition om att ytterligare 
utveckla samarbetet med 
Ales olika frivilligorganisa-
tioner.

– Frivilligarbetarna gör 
en fantastisk insats och själv-
klart vill vi involvera dem 
även på våra träffpunkter, 
avslutar Ellinor Seth.

Träffpunkt för pensionärer
– Efterlängtat behov ehov tillgodoses i Aletillgodoses i Ale
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Nu finns möjlighet till social samvaro och gemenskap när Ale kommun beslutat om att införa 
öppen dagverksamhet, så kallad träffpunkt, för pensionärer.         Arkivbild: Jonas Andersson

Äldrepedagog Carina Wall-
ström kommer att ansva-
ra för träffpunkternas verk-
samhet.
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1 februari öppnar Ulla Krafft, 
Medicinsk Fotvårdsterapeut, 

mottagning i Älvängen.

Öppningserbjudande
feb-mars 350 kr

(ord. 400 kr)

 Tel: 0707-53 51 13
 Göteborgsvägen 94
 Älvängen

Året som gick blev ett 
nytt framgångsrikt år för 
Smyrna Second Hand. 
Över 280 000 kronor 
kunde sändas ut till behjär-
tansvärda bistånds- och 
katastrofinsatser i olika 
delar av världen. Sedan 
verksamhetens start har 
därmed cirka 3,7 miljoner 
kronor kunnat förmedlas.

Vissa lördagar har för-
säljning skett till förmån 
för speciella insamlings-
aktioner, som exempelvis 
Världens Barn-insamlingen 
i oktober och avslutnings-
lördagen, då försäljningen 
gick till PMU-Interlifes 
projekt för stöd till romska 
barns skolgång i Serbien.

Under vårmarknaden 
i Älvängen skedde för-
säljningen till förmån för 
Vakna-projektet i Molda-
vien. I juni och augusti 
gjordes speciella aktioner 
för insamlingar till svält-
drabbade på Afrikas horn. 
Andra länder som fått hjälp 
är bland annat Sri Lanka, 
Uganda, Tanzania, Zambia, 
Vitryssland och Indien. 

Alla dessa insatser har 
möjliggjorts genom att 
bygdens folk frikostigt 
skänkt överblivna pryd-
nads- och nyttosaker, 
kläder, skor, böcker, möbler 
med mera, många gånger 
riktiga dyrgripar som andra 
nöjda köpare burit hem. 
Men inte minst tack vare 
ett 30-tal eldsjälar från flera 
församlingar som troget 
ställer upp ideellt för att 
verksamheten ska kunna 
fortleva.

Vi är tacksamma för 
Alebornas fortsatta stöd. 
På grund av utrymmesbrist 
har vi inte möjlighet att 
ta emot mer skrymmande 
möbler. Inlämning sker 
i butiken tisdagskvällar 
mellan

kl 18-20.
Nu på lördag öppnar vi 

på nytt och har fyllt upp 
butiken med nya intres-
santa prylar. Så vi hälsar 
Aleborna välkomna att 
fortsätta fynda och sam-
tidigt göra en insats för 
behövande medmänniskor.

Daniel Höglund

Smyrna Second 
Hand inför nytt år

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-ÄlvängenAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Nu börjar 

Bibel och Bön 
Vi läser Lukasevangeliet och 

ber tillsammans för oss själva 
och för församlingen. 

Start: 19 januari kl. 19.0019 januari kl. 19.00-21.00 
och därefter varannan vecka. 

Plats: Starrkärrs församlingshem 
Ledare: Björn Nilsson 
och Ingela Fransson 

Samarrangemang mellan 
Starrkärr-Kilanda församling och 

Älvängens Missionsförsamling
Frågor? Ring Ulrika L Andersson:

0303-444 022

STICKCAFÉ 
Älvängens Blå kyrka

onsdag 18 januari kl 19.00-21.00
 

Gillar du att ha något för händerna? 
Fika, prata och umgås? 

Ta med dig ditt handarbete eller 
kom som du är och fika gott 

tillsammans med andra. 
Alla är välkomnaAlla är välkomna, 

även du som inte stickar...
 

Fika 20 kr
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