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Tisdagen den 1 oktober är 
FN:s internationella äldre-
dag. Samtidigt passar Ale 
kommun på att bjuda in 
seniorer från 65 år och uppåt 
till Bohus servicehus. Temat 
lyder: Lev livet friskare, säk-

rare, längre.
– Det blir en seminariedag 

för seniorer. Vi får besök av 
en läkare som bland annat 
kommer att informera om 
benhälsa och hälsa för skelet-
tet. En sjukgymnast medver-

kar för att prata om träning 
för seniorer. Besökarna får 
också tips om hur man bäst 
förebygger fallskador, förkla-
rar Jenny Sallander.

Utöver ovan nämnda 
programpunkter kan också 
nämnas säkerhetsupplysning 
från räddningstjänsten, sitt-
gympa och tipspromenad.

– Vi kommer också att ha 
ett nävarolotteri med fina 
priser i potten, poängterar 
Jenny Sallander.

Balansen, ett nyhets-

brev som rör folkhälsan i 
Ale kommun, delas ut till 
samtliga kommuninvånare 
den här veckan. Detta brev 
knyter an till de olika delar 
som äldredagen berör.

– Parallellt sker också en 
satsning runtom på våra bib-
liotek. Böcker som specifikt 
vidrör seniorer och hälsa 
lyfts fram och får en särskild 
plats på biblioteken under en 
period, avslutar Jenny Sal-
lander.

JONAS ANDERSSON

Dags att börja spara. 
Vi hjälper dig att hitta 
rätt placeringar.
Sarah och Charlotte, privatrådgivare

handelsbanken.se/sparguiden
Ale Torg • Tel 0303-33 67 30

ALVHEM. Bullerfrågan 
har länge varit ett 
diskussionsämne för 
alvhemsborna.

Det bullerplank som 
sattes upp har inte fått 
önskvärd effekt.

På höstens orts-
utvecklingsmöte har 
därför Trafi kverkets 
expertis bjudits in för 
att möta ortsbornas 
frågor.

Trafikverkets Bo Björklund 
gästar tillsammans med ett 
antal bullerexperter orts-
utvecklingsmötet i Alvhem 
torsdag 3 oktober. Buller-
nivån efter den utbyggda 
E45 har blivit en het potatis. 
Ljudet som skulle dämpas 
har visat sig studsa mot 
planket och möjligheten att 
bygga bostäder centralt kan 
begränsas, trots bullerplank.

– I Alvhem upplever invå-
narna att ljudet från vägen 
till och med är högre idag 
än före utbyggnaden. Detta 

trots att att vägen numera 
ligger längre bort. Jag tror att 
frågan kommer att intressera 
många ortsbor och vi är glada 
över att ha fått hit represen-
tanter från Trafikverket, 
hälsar Sven Rydén, andre 
vice ordförande för ortsut-
vecklingsmötet i Alvhem.

Mötet arrangeras som 
vanligt i klubbhuset på Glän-
tevi och det övriga program-
met annonseras ut av Ale 
kommun.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ – Äldredag planeras i Bohus servicehus

Sara Bohman, Sportlife, Eva Bünger, bibliotekschef, Christina Olofsson, sjukgymnast, och Jenny Sallander, dietist, slår ett 
slag för den seniorvecka med efterföljande äldredag som ska genomföras i Ale kommun. 

BOHUS. En äldredag arrangeras i Bohus service-
hus på tisdag.

Den föregås av en seniorvecka hos Sportlife.
– Jag kommer att under den här veckan fi nnas 

ute på de olika anläggningarna i Ale och prata om 
bra mat för äldre, säger kommunens dietist Jenny 
Sallander.
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Bullerfokus i Alvhem

Omstritt bullerplank i Alvhem.

Bo Björklund, Trafi kverkets 
projekteringsansvarige för 
Bana Väg i Väst.

En utmaning där du
garanterat blir en vinnare!
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