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NÖDINGE. Ett nytt äld-
reboende håller på att 
uppföras på Klockare-
vägen.

Den 1 september ska 
bygget vara klart.

– Projektet förlöper 
smärtfritt och vi ligger 
faktiskt före utsatt 
tidplan, säger Skan-
skas projektchef Lars 
Wejrum.

Det nya äldreboendet på 
Klockarevägen ersätter Trol-
levik vars hygienutrymmen 
dömts ut av Socialstyrelsen.

– Kommunen skapar ett 
modernt och mycket att-
raktivt boende i Nödinge. 
Byggnaden är anpassad för 
äldre med funktionshinder 
och demenssjukdom. För-
delningen på platserna är 
inte bestämt i dagsläget utan 
beror på behovet som finns. 
Totalt inryms 40 lägenheter, 
på varje enhet finns möjlig-
het att skapa äkta make-rum, 
säger Eva Lans Samuels-
son, en av enhetscheferna i 
Ale kommun.

Äldreboendet ska bestå av 
fyra avdelningar fördelat på 
två plan. Plan ett kommer 
även att innehålla en stor 
samlingslokal och ett tillag-
ningskök.

– Maten kommer att till-

lagas på plats till alla som bor 
i huset. Nämnas bör också 
att vi har skapat utrymme för 
fotvård och hårvård, säger 
kommunens projektledare 
Alma Delic.

– Vi strävar efter ett 
boende med hemkänsla för 
lägenhetsinnehavarna. Den 

institutionskänsla som långa 
korridorer kan skapa har 
byggts bort.

Klockarevägens äldrebo-
ende blir det första i sitt slag 
med att kunna erbjuda varje 
lägenheten en tvättmaskin 
med tillhörande torkmöj-
ligheter. Varje lägenhet är 

försedd med dusch, som 
kompletteras med ett särskilt 
badrum i fastigheten.

– Utöver ett rum med 
badkar ska vi också iord-
ningställa ett ljusrum. Vidare 
kommer det att beredas 
plats för kommunens fri-
villigorganisationer. Sam-
lingsrummet ska i framtiden 
även kunna nyttjas till olika 
dagverksamheter, säger Eva 
Lans Samuelsson.

Sinnenas trädgård utgör 
också en del av projektet och 
bör framhävas.

– Det blir en utomhusträd-
gård med sittbänkar, pergola, 
vattenspel och växter som 
ska harmonera med varandra 
under året. Det ska anläggas 
ett gångstråk runt hela bygg-
naden, så att man kan njuta 
av den fina miljön året om, 
säger Eva.

Vilka kommer att bere-

das plats på det nya äldre-
boendet?

– Beslut om särskilt 
boende görs av respektive 
biståndshandläggare på 
den ort där personen bor. 
Biståndshandläggarna når 
man via kommunens växel.

Inflyttning i lägenheterna 
beräknas starta i mitten av 
september.
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Ett nytt äldreboende med plats för 40 lägenheter håller på att växa fram på Klockarevägen i Nödinge. Skanskas produktionschef Ted Wingård och Ale kom-
muns företrädare, äldreomsorgschef Ann-Sofie Borg och enhetschef Eva Lans Samuelsson, kan konstatera att projektet förlöper som planerat. 1 september 
ska bygget vara klart med inflyttning några veckor senare.

NÖDINGE. Västra 
Götalandsregionen har 
tagit fram ett doku-
ment med tydliga rikt-
linjer för lokala avtal 
och överrenskommel-
ser om ungdomsmot-
tagningarna. 

– Även om mycket 
är självklart så är 
det bra att få det på 
pränt, säger Ylva 
Fälth, kurator på Ale 
ungdomsmottagning.

Syftet är att dokumentet ska 
vara gemensamt för Västra 
Götalandsregionen och 
länets 49 kommuner. 

– Ungdomsmottagning-
arna har inte varit så orga-
niserade tidigare, men nu 
har vi ett klarare uppdrag. 
Det är bra med gemen-
samma riktlinjer, även om 
vi går under samma nämnd, 
säger Ylva Fälth. 

Dokumentet innebär 
inga konkreta förändringar, 
utan utgör mer allmänna 

riktlinjer för bland annat 
uppdrag, mål, kompetens 
och samverkan.

Det kan handla om allt 
från bemötande till vilka 
huvudområden som ingår 
och hur uppföljningar ska 
redovisas. 

Ale ungdomsmottagning 
ingår i organisationen för 
södra Bohuslän och sam-
verkan sker i första hand 
med Kungälv.

JOHANNA ROOS

Riktlinjer för ungdomsmottagningar
Sparande för stora 
och små!

att hitta rätt sparform för rätt ändamål
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0303-33 48 50
Göteborgsvägen 70, Älvängen
alvangen@handelsbanken.se
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