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UTHYRES
Centrala lokaler i Nödinge
– Kontor i två plan, total yta om 1302m2

– Produktionslokal om 1168 kvm

Lokalerna ligger i anslutning till Ale Torg i ett lugnt 
och trevligt verksamhetsområde.
Kommunikationerna till Nödinge är mycket bra, 
liksom utbudet av kommersiell och offentlig service.
God tillgång till parkeringar.
Det är självklart möjligt att bara hyra kontorsdelen.

För mer information kontakta:
Håkan Sandberg • tel 0302-254 50
E-post: hakan.sandberg@autoadapt.se

Kär &
 galen!

VÄLKOMMEN till en inspirerande dag.

Smyrnakyrkan lör  
21 april kl 16-19

HANNA MÖLLÅS, 
leg barnmorska och 
sexolog, talar bland annat 
kring sexualiteten och dess 
viktiga funktion för hälsa  
och välmående. 

För anmälan kontakta Marie Nordvall 0706-647375 eller 
marie@smyrna.nu - Kostnad 50:- inkl kaffe & fralla.

BanaVäg i Väst

www.trafi kverket.se

Trafi kverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt 

långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Bränning av vass 
Inom kort planeras bränning av vassen på strand-
ängarna längs Göta älv vid Stora Viken och Nödinge. 
Exakt när detta sker kan inte bestämmas på förhand 
utan är beroende av väderförhållanden. 

Vid bränningen kan aska falla ner i omgivningen. 
Sakkunnig expertis utför vassbränningen och rädd-
ningstjänsten är informerad. 

Vassbränningen genomförs inom ramen för projekt 
BanaVäg i Västs miljöarbete. Läs mer om projektet 
på www.banavag.se 

Vid frågor, kontakta:
Jesper Mårtensson, projektledare
Telefon: 0700-46 47 90
E-post: jesper.martensson@trafi kverket.se 

KUNGÄLV. Enligt ny 
statistik från Statis-
tiska centralbyrån skil-
jer sig många par få år 
efter vigseln.

Köerna till familje-
rådgivning är långa på 
flera håll i landet, men i 
Ale håller man sig inom 
två veckor.

Däremot har antalet 
småbarnsföräldrar som 
söker hjälp fördubblats 
de senaste två åren

Förra året ansökte 80 par i 
Ale om hjälp hos familjeråd-
givning. De vanligaste sökor-
sakerna är kommunikations 
– och relationsproblem. 

– Min uppgift är varken 
att föra par samman eller 
isär, utan hjälpa dem ta rätt 
beslut. En del separerar och 
andra reparerar. Ibland kan 
det handla om att man vill få 
ett värdigt avslut på sin rela-

tion, säger Majsan Malm-
vall, familjerådgivare och 
legitimerad psykoterapeut. 

Hon är anställd av Ale 
kommun och täcker själv 
upp för hela behovet i kom-
munen. Sitt kontor har hon 
i centrala Kungälv tillsam-
mans med två andra famil-
jerådgivare som sörjer för 
invånarna i Kungälv.

Tidigare har hon arbetat 
med familjeterapi inom Bup i 
27 år innan hon gick över till 
parterapi för fyra år sedan.

Renoveringar sliter
Majsan Malmvall har inte 
märkt av någon markant 
ökning av ansökningar och 
väntetiden håller sig inom 
gränsen för två veckor. Paren 
är spridda över såväl kom-
munen som samhällsklas-
ser och man kan heller inte 
se några mönster vad gäller 
utbildning eller inkomst. 

– Tänkbara anledningen 
till relationsproblem i Ale 
kan vara tuffa krav på arbets-
marknaden i kombination 
med långa restider. Man 
hinner inte vara med varan-
dra. De som flyttar till Ale är 
ofta par som flyttar utanför 
stan, bildar familj och kanske 
köper ett hus som ska reno-
veras. Det är inte ovanligt att 
stora renoveringar sliter på 
relationen. 

Par som har barn under 
tre år har förtur i kön, och 
i Ale har antalet småbarns-
föräldrar som söker sig till 
familjerådgivning fördubb-
lats de senaste två åren, från 
22 % 2010 till 40 % 2012. 

– Det skulle till viss del 
kunna förklaras med att unga 
inte är lika rädda för att söka 
hjälp, men det finns självklart 
flera andra orsaker.

Sociala medier som exem-
pelvis Facebook tror Majsan 
Malmvall kan komma i vägen 
för relationen. Dels eftersom 
det stjäl tid och energi, men 
också för att risken för otro-
het ökar i takt med att män-
niskor blir allt mer tillgäng-
liga för varandra. 

– Allt kostar och det kan 
lätt ta fokus från det rik-
tiga livet med familjen. 
Dessutom är det lätt att ta 
upp kontakten med någon 
gammal romans på Facebook 
och gränsen till vad som 
anses som otrohet kan i vissa 
fall bli otydlig. 

För att söka till familje-
rådgivning skriver man ut en 
ansökningsblankett via kom-
munens hemsida och båda 
parter måste skriva under 
innan den skickas. Tidsbok-
ning sker sedan över telefon. 
Många par kommer även till 
familjerådgivning via rekom-
mendationer från BVC.

Förra året kom varje 
Alepar i genomsnitt på 4,5 
samtal, vissa bara någon 
enstaka gång och andra upp 
till tio gånger. 

I Kungälv finns, förutom 
familjerådgivning, även en 
krismottagning för män som 
svarar för båda kommunerna 
och en kvinnomottagning för 
Kungälv.  I Ale däremot finns 
ingen mottagning för kvin-
nor utan de hänvisas istället 
till en kvinnofridskurator 
alternativt kvinnojour som 
drivs med hjälp av frivilliga. 

– Det är något som saknas 
i Ale, menar Majsan Malm-
vall. 

Värdefull hjälp för par
– Inga långa köer till familjerådgivning i Ale

I KUNGÄLV

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Majsan Malmvall, familjerådgivare, hjälper Aleborna med relationsproblem, vare sig det hand-
lar om att hitta tillbaka till varandra eller gå isär.

Hemsida
utan

löpande 
avgifter

www.alekuriren.se/hemsida


