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Komvux Ale

Nu har webbansökan öppnat!
Det fi nns många sätt att komma tillbaka till arbetsmarknaden eller göra ett nytt yrkesval.

Antingen fördjupa sig inom ett område eller att vidareutbilda sig för att stå starkare när

arbetschansen kommer - det gäller att ta chansen, att ta tag i sin framtid.

Dags att söka till Komvux nu ! gå in på www.ale.se/komvux och gör din ansökan.

Tomteverkstad 
17 november

Gör din egen tomte, krans, örhängen, tovad tomtebrosch 
eller julkort. Allt material finns till försäljning. Fika ingår. 

Ledare Ingela Berndtsson.
Lördag 17 november kl 11.00-15.00

 Trolledalens Hantverk, nära kyrkan i Hålanda. 
Avgift 420:-

Anmälan 0303-748502 ale@sv.se
 

Föreläsning om sociala 
medier och internet

Lena Wingbro guidar dig genom den digitala djungeln av 
facebook, ramminnen, google, SVT play, bloggar, Spotify, 

webbläsare och annat obegripligt. Föreläsningen avslutas 
med information om internetbank.

Onsdag 28/11 kl 14:00
Ale Bibliotek i Nödinge

Anmälan till 0303-74 85 02, ale@sv.se

www.sv.se/vast

”I Ale antar vi utma-
ningar med lust och 
energi. Vi underlättar 

vardagen, förädlar vår service 
och värnar den gemensamma 
livsmiljön. Uppdraget är att 
engagera sig för invånarna 
i Ale och genom samarbete 
jobba för att ge aleborna 
livskvalitet”.

Ales politiker har lyssnat 
till den oro som finns när det 
gäller vindkraft på Alefjäll 

och det finns aktuell forsk-
ning som visar på att buller 
skapat av vindkraftverk är ett 
reellt problem som påverkar 
hälsan negativt. Ales politiker 
har sett att livskvalitet hänger 
ihop med att ha en trygg-
het i vardagen, boendet och 
miljön.

Därför vill vi rikta ett 
tack till alla politiker, oavsett 
partitillhörighet, som visat 
omtanke och förståelse för 

den oro som de planerade 
elva vindkraftverken skapat 
och därför kan godkänna 
ett beslut om en 35-decibel-
gräns.

För att ett tryggt långsik-
tigt boende ska bli möjligt i 
Ale önskar vi att ni också kan 
överväga att stryka område C, 
D och E ur vindbruksplanen.

Boende i D-området

I Ales vision är det lätt att levaLäser insändaren 
skriven av Johnny 
Sundling (V) om 

LOV:en och får bekräftat än 
en gång att politiker ofta tän-
ker pengar, pengar, pengar...

Jag har svårt att förstå hur 
man kan anse att människor 

som berättigats hemtjänst 
inte ska få välja ett alternativ 
de själva önskar, utan bli 
tilldelade det kommunala 
”alternativet”. Jag sätter 
alternativ inom citations-
tecken för att jag inte anser 
det vara ett alternativ. Alter-
nativ är när man har möjlig-
het att välja!

Man kan inte tänka att 
det kommer att bli dyrt att 
två (eller flera) olika utförare 
kanske kommer att befinna 
sig i ett och samma område. 
Det kommer säkert till en 
början att bli det, men så är 
det ju i början av alla starter.

När det gäller förbudet 
att gå ut och tala om miss-
förhållanden i den privata 
sektorn håller jag inte med. 
Som anställd inom vården 
har man alltid ett ansvar 

att anmäla missförhållanden. 
Privat som kommunalt.

Då jag arbetat inom 
vården i båda sektorer kan 
jag tala om att kritik (kon-
struktiv sådan) tas emot bra 
mycket bättre i den privata 
sektorn. Under mina år som 
anställd i Ale kommun kände 
jag mig ofta motarbetad av 
chefer och beslutsvägarna för 
att förbättra för vårdtagaren 
var ofta långa och krångliga. 
Det ser helt annorlunda ut 
inom den privata sektorn. 
Där är man mer mån om att 
utföra ett gott arbete efter-
som man granskas på ett helt 
annat sätt. Är det så att kom-
munerna måhända är rädda 
för vad en sådan granskning 
kommer att visa? Det kan jag 
förstå med tanke på hur det 
ser ut på många ställen i vår 
kommun.

Gläder mig åt att LOV:en 
äntligen går igenom i vår 
kommun, och hoppas att det 
sprider sig till även äldrebo-
enden, boendestöd etcetera.

Min övertygelse är att 
det bara kan leda till bättre 
omsorg för alla som är i 
behov av det!

Johanna Häussler Sand

Svar på insändaren ”Införandet av loven”

Sveriges mest rutinerade arbetslag

JOBBA HOS OSS
Seniorbolaget söker seniorer 
som vill jobba inom målning, 
hantverk, städ och hemtjänst.

Distriktschef  Kungälv, Ale
Ulf Österman, 0721- 511 814

TRIVSELTRÄFF

i Bohus servicehus, 
Lörd 10/11 kl 16
Kaffe och underhållning

 av tecknar Anders

Hjärtligt 
Välkomna!

Trygghet för äldre är 
en viktig del i varje 
människas liv och på 

fl era offentliga vårdcentraler 
i Göteborg – inom Primär-
vården Västra Götalands-
regionen - erbjuds senior-
hälsan, kan detta vara något 
också för oss Alebor? 

Vad innebär då detta? Jo, 
personer 
från 65 år 
och uppåt 
erbjuds mer 
proaktiva 
insatser från 

Vårdcentralen, satsningen 
kallas Seniorhälsan. Detta 
innebär att äldre perso-
ner erbjuds besök hos en 
distriktssköterska. 

Personerna i målgruppen 
får också hjälp med att upp-
rätta en personlig hälsoplan 
samt får en fast vårdkontakt 
på vårdcentralen. 

Vårdcentralen skickar en 
personlig inbjudan om ett 
besök till listade på vårdcen-
tralen, när de fyller 65, 70 
och 75 år. Därefter erbjuds 
man från 80 års ålder ett 

besök varje år. 
Under mitten på 2000-

talet erbjöds alla 80-åringar 
ett besök från Ale Kommuns 
vård- och omsorgs personal, 
men på grund av bristande 
prioritering upphörde detta 
efter några år, tyvärr! Dock 
har idén funnits i den kom-
munala vård- och omsorgs-
verksamheten hela tiden och 
nu finns uppstartade träffar, 
vilket är positivt. 

Här skulle Primärvår-
dens Vårdcentraler och Ale 
kommun kunna samverka 
för att ge bästa vård och 
omsorg efter var och ens 
behov. Så vitt vi förstår finns 
möjligheterna!

Vid Älvängens (S)-för-
enings öppna möte i veckan 
som gick, pratade vi bland 
annat om sjukvård, vård-
centraler, seniorhälsa och 
friskvård. Politiken vill skapa 
Seniorhälsa för våra äldre. 
När kan vi i Ale kommun 
se den första vårdcentralen, 
som erbjuder hälsosamtal för 
sina listade äldre patienter?  

Älvängens (S)-förening
Jarl Karlsson (S)

Vårdcentralerna i Ale 
erbjuder seniorhälsa?

SURTE SISU
Årsmöte 

Vuosikokous
Lördag 24 nov kl 15

TERVETULOA!

LÄGENHETER SÖKES
För företagskunder söker vi lägenheter att hyra

Registrera din bostad kostnadsfritt på
www.nrgab.com

NORDIC RELOCATION GROUP

031-333 54 40 www.nrgab.com

Vår erfarenhet – din trygghet
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S-GRUPP
Alla medlemmar är välkomna till 

fullmäktigegruppens möte på 

Folkets hus i Nol, 

måndag 12 nov kl 18.30
 

ÖPPET HUS 
I NÖDINGE

Välkommen att prata aktuell politik 

över en kopp kaffe och en våffla, 

på  Södra Klöverstigen 31 
onsdag 14 november 

kl 18.00-20.00
Medlemmar har chans att rösta på 

ombud till partikongressen.

Arr: Nödinge S-förening

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

ÖPPET MÖTE MED
ALE DEMENSFÖRENING

Tisdagen 13 nov kl 19.00 
Aktivitetshuset i Älvängen, Carlmarks väg 4 

”Vad behöver jag som anhörig 

för att underlätta vardagen?” 
Med Anhörigkonsulent Ann-Marie Thunberg.

Välkomna


