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BABYMASSAGE
Ett sätt att med medveten och 

kärleksfull beröring fördjupa och

Stärka kontakten mellan dig och ditt 

barn. Träna lyhördheten för varandra 

samt medverka till att ge ditt barn 

en bra start i livet. Kursen har både 

praktiska och teoretiska moment.

Kurs 1: Start torsdag 6 september 

kl 12.00-13.30

Kurs 2: Start torsdag 25 oktober 

kl 12.00-13.30

Plats: Älvängens Missionskyrka. Avgift: 350 kronor

Kurserna har sex träffar och genomförs i samverkan mellan Rådet för Hälsa 

och Trygghet och bildningsförbundet BILDA. 

Anmälan till Birgitta Liljeqvist, sjuksköterska och instruktör för 

babymassage, 0704-61 08 41.

Kalkning av sjöar 
och våtmarker
Ale kommun kommer under hösten att kalka sjöar och 

våtmarker med båt och helikopter.

AKTUELLA OBJEKT:

•  Forsåns, Söråns, Hållsdammsbäckens, Sköldsåns, Valåns och 

Rämne ås vattensystem

•  St Iglekärr, Holmesjön, Holmevattnet och Stavsjön.

Ytterligare information ges av Göran Fransson, tel. 0303-33 07 37

Guidade bussresor 
på Kulturarvsdagen 
I Ale kommun håller fyra hembygdsgårdar  

öppet hus mellan kl 10-13.30 på Kulturarvsdagen 

den 9 september. För dem som vill göra Kulturarvs-

dagen till en heldagsutflykt finns två chartrade 

bussar som åker mellan hembygdsgårdarna!

Temat för Kulturarvsdagen 
2012 är ”Under ytan”. Det ges 
möjlighet att uppleva historiska 
miljöer som vanligtvis inte visas 
upp. Hur bodde, levde och 
arbetade man förr? 
Den ena bussen guidas av 
Inga-Britt Karlbom och den 
går från Surte via Bohus till 
Nödinge hembygdsgård och 
sedan vidare till Prästalund för 
kaffeservering och avslutar med 
sopplunch på Hemvärnsmu-
seet. Den andra bussen guidas 
av Christer Damm och går från 
Nödinge via Älvängen och 
Skepplanda på en guidad tur 
genom kommunens norra delar 

och förbi Livereds säteri för 
att sedan besöka Skepplanda 
hembygdsgård och avsluta 
med soppa på Hemvärns- 
museet. För mer detaljer se  
www.ale.se

Bussresan kostar 50 kr kontant 
för vuxna och gratis för dem 
under 18 år. Obligatorisk föran-
mälan till bussen senast den 
3 september till 
sofie.rittfeldt@ale.se eller 
0704-320209. Uppge telefon-
nummer, hur många ni är och 
var ni vill stiga på. 

Välkomna! 

Namntävlingen är nu avgjord. Backaviks 
äldreboende blir namnet på det nya 
äldreboendet i Nödinge som öppnar i 
september.  Det vinnande förslaget som 
valdes ut bland 50 namnförslag skickades 
in av Sven-Olof Karlsson i Nol. 

NAMNTÄVLING I ALEKURIREN
Idén till att anordna en namntävling fick 
enhetschefen för det nya boendet, Eva Lans 
Samuelsson när hon funderade över vad det 
nya boendet ska heta.  
– Det kändes kul att anordna en tävling och 
att de som bor i Alekurirens upptagningsom-
råde fick vara med och rösta, säger Eva Lans 
Samuelsson. Det kändes också viktigt att 
namnet får en förankring hos allmänheten.   
Totalt 50 olika namn skickades in via mejl och 
brev varav nio stycken valdes ut för sluten 
omröstning. 
– Det är fantastiskt kul med så stor respons 
och att många engagerat sig och skickat in 
förslag, säger Eva Lans Samuelsson. Detta visar 
också på ett stort intresse för det nya äldrebo-
endet.

TYCKER OM ATT LEKA MED ORD
Sven-Olof Karlsson i Nol tänkte att det kunde 
vara kul att delta i tävlingen och började 

spåna tillsammans med sin fru, Monika. 
– Jag visste att Trolleviks äldreboende skulle 
flytta och ville ha med det på något sätt. Fru-
gan kom på Alevik men jag ville ha med Backa 
som är mer lokalt, säger Sven-Olof Karlsson. 
Därför blev det Backavik och jag tycker att de 
två namnen gifter sig på något sätt.
Det tog inte lång tid för Sven-Olof Karlsson att 
komma på namnet. 
– Jag tycker om att leka med ord och gör rebu-
sar ihop med frugan, säger Sven-Olof Karlsson. 
I det här fallet tänkte jag olika namnkombina-
tioner i huvudet och använde inte papper och 
penna.

OMRÖSTNINGEN
Själva omröstningen sköttes av boende, 
vårdpersonal och administrativ personal 
från Trolleviks äldreboende, anled-
ningen är att flertalet av dessa kommer 
att flytta med till nya äldreboendet. 
Juryn bestod av Ann-Sofie Borg, verk-
samhetschef, Nina Rantanen Larsson, 
administratör och Eva Lans Samuelsson, 
enhetschef för nya boendet. 
Förslaget Backaviks äldreboende fick 
flest röster och vann. 
– Jag blev väldigt glad när jag fick be-

sked att jag hade vunnit, säger Sven-Olof 
Karlsson. Eftersom jag bor i kommunen 
kändes det också väldigt bra.  

– Namnet Backavik passar till verksamheten 
och är inte för likt något annat, säger Eva Lans 
Samuelsson

ÖPPET HUS
- Den officiella invigningen av det nya boen-
det är inte klar ännu, enligt Eva Lans Samuels-
son men ett Öppet hus för allmänheten plane-
ras till den 15 september, eftersom vi tror att 
många är intresserade av att se hur lokalerna 
ser ut. Mer information om utformningen av 
den dagen kommer lite längre fram. 

Arr: Ale kommun, Studieförbundet Vuxenskolan samt hembygdsgårdarna i Nödinge, Skepplanda, Starrkärr/
Kilanda och Hemvärnsmuseet i Skepplanda.

Backaviks äldreboende är namnet 
på nya äldreboendet i Nödinge

FAKTA ÄLDREBOENDET 
I NÖDINGE

• Särskilt boende för äldre enligt 

socialtjänstlagen.

• 40 lägenheter, fördelade på fyra grupp-

bostäder i två våningsplan. 

• Varje lägenhet är på cirka 34 kvadratmeter 

och innehåller rum med pentry, toalett 

med kombinerad tvättmaskin och tork-

tumlare samt mindre torkskåp. 

• Rymliga balkonger och uteplatser. 

• Solrum med ”sandstrand” som de boende 

kommer kunna använda efter önskemål.

• Träningsutrymme med möjlighet till 

enklare träning. 

• Trädgård med en mindre vinterträdgård 

och en sinnenas trädgård med bärbuskar, 

vattenspegel och flera sittplatser.

DESSA NAMNFÖRSLAG VALDES 
UT FÖR OMRÖSTNING

• Ängahemmet

• Vimmertorp

• Vimmerhagen

• Alebo

• Backaviks äldreboende

• Aleviks äldreboende

• Lyckebo

• Lyckogården

• Klövergården

Vinnaren Sven-Olof Karlsson får rundvandring på nya 
boendet av Ann-Sofie Borg, verksamhetschef och Eva 
Lans Samuelsson, enhetschef.


