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ÄLVÄNGEN. Gratulan-
terna stod i kö.

Många visade sin 
förtjusning över de nya 
lokalerna som Sinnes-
centrum & Macken nu 
huserar i.

Invigningen förrät-
tades av Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämn-
dens ordförande Boel 
Holgersson (C) och 
arbetstagaren Mikael 
Lundgren.

Smörgåstårtan stod uppdu-
kad och ballongerna hängde 
i taket. Det var mungiporna 
uppåt hos samtliga gäster när 
invigningsceremonin av Sin-
nescentrum & Macken ägde 
rum i onsdags eftermiddag.

– Vi är otroligt nöjda. Det 
är ett jättelyft, nu har vi sex 
stycken anpassade och sam-
lade sinnesrum. Det finns 
också möjlighet för arbets-
tagarna att gå undan och 
vara ifred på ett annat sätt än 
förut, förklarar aktiverings-
pedagog Petra Ahlqvist 
som har sällskap på Sinnes-
centrum av Eva Borg, Ann-
Sofie Jonemark-Karls-
son och Eva Borgede. På 
Macken arbetar Ros-Marie 
Ranebjörk Andersson.

De lokaler som tidigare 
nyttjades av BS Elcontrol 

har blivit till ändamålsenliga 
lokaler för Ale kommun. 
Verksamheten flyttade in i 
november, men det var först 
nu som man kände sig redo 
för invigningskalas.

– Att arbetstagarna trivs 
här råder det inga som helst 
tvivel om. Många pratar 
betydligt mer, vilket är ett 
gott tecken. Miljön är verkli-
gen inspirerande, säger Petra 
Ahlqvist.

Enhetschef Anette 
Olsson hälsade välkommen 
och uttryckte sin belåtenhet 
över de möjligheter som ska-

pats för arbetstagarna i och 
med de nya lokalerna. Hon 
lämnade sedan över ordet till 
omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämndens ordförande, 
Boel Holgersson, som med 
assistans av Mikael Lund-
gren ordnade den traditio-
nella bandklippningen.

Sinnescentrum är en 
garanti för att arbetstagarna 
får sina olika sinnen stimu-
lerade. Namnet Macken 
kommer an på att man som 
besökare ska kunna tanka 
energi, kärlek och glädje.

– Vi har arton inskrivna 

personer som har detta som 
sin arbetsplats. Sedan har 
vi dem som har en annan 
arbetsplats och som kommer 
hit någon gång i veckan.

– Jag kommer hit en gång 
i veckan och får massage, 
berättar Jonas Forsberg för 
Alekuriren.

Sinnescentrum & Macken 
har ersatt det som tidigare 
var Nätverket och Harmo-
nicenter.

– Utvecklingen går framåt 
och vi lär oss hela tiden mer 
om de olika behov som finns, 
säger Petra Ahlqvist.

– En nyhet som vi är väl-
digt stolta över är mindful-
ness som har med andning 
och välmående att göra. Det 
förebygger psykisk ohälsa, 

avslutar Petra Ahlqvist.

Ett hus för alla sinnen
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Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Boel 
Holgersson (C), klippte det blågula bandet tillsammans med 
Mikael Lundgren, en av arbetstagarna på Sinnescentrum & 
Macken.

Sirpa Niemi, verksamhetschef på funktionshinderenheten i 
Ale kommun, välkomnades till Sinnescentrum & Macken av 
Torbjörn.

Enhetschef Anette Olsson tillsammans med aktiveringspedagog Petra Ahlqvist.


