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Alla kampanj -
modeller hittar Du 
på www.contura.se

SPARA
upp till 
4.000:-

CONTURA 35T
Ord. pris från 32.900:-

JUST NU från 29.900:-

Spara 
3.000:-

STRÅLANDE
tider för dig som vill

SPARA

Världens mysigaste eluppror. 

Pris från 10.490 kr  

(ord. pris från 11.990 kr).

Just nu! 1.500 kr rabatt på alla våra 
spiskassetter till och med 28/2 2013.

keddy.se

Spara 
3.000:-

Kampanjpris 
19.900:-

Scanspis 64-4 

Rek. ord. pris 
22.900:-

GÄLLER T.O.M. 15 MARS 2013

KAMPANJ  PÅ  
                   DANSK  DESIGN DANISH HEATING IDEAS

STURES 
SPISAR AB

NÖDINGE. I början av 
januari öppnade den 
tredje av fyra avdel-
ningar på Backaviks 
äldreboende i Nödinge. 

Ännu har inget beslut 
tagits om den sista 
som fortfarande är 
stängd.

Måndagen den 17 september 
flyttade de första hyresgäs-
terna in på Backavik – Ales 
nya äldreboende på Klocka-
revägen i Nödinge, där det 
idag bor 30 personer. 

Just nu finns två avdel-
ningar för personer med 
somatiska, kroppsliga, sjuk-
domar och en demensavdel-
ning. 

Ännu står den sista avdel-

ningen tom i väntan på beslut 
från nämnden.

– Som det ser ut nu måste 
vi först hitta pengar för att 
kunna öppna en fjärde avdel-
ning. Den kommer att behö-
vas, men jag kan ännu inte 
säga när det blir, säger Boel 
Holgersson (C), ordförande 
i Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden. 

Enhetschefen Eva Lans 
Samuelsson tycker att man 
fått en bra start. 

– Det är en stor fördel att 
det är byggt så att det går att 
anpassa efter behovet. Nu 
återstår att se vilken sorts 
avdelning den sista blir när 
den öppnar.

ÄLVÄNGEN. Den 31-årige 
älvängenbo som har dömts 
till två och ett halvt års fäng-
else för våldtäkt mot barn 
har överklagat till Hovrät-
ten för Västra Sverige.

Rättegång kommer att 
hållas nästa vecka.

Mannen är också ankla-
gad för barnpornografi-
brott, då hans dator visade 
sig innehålla över 800 000 

bilder. Detta drivs som ett 
separat mål av chefsåklagare 
Thomas Ahlstrand.

– Jag kommer att väcka 
åtal inom en snar framtid, 
men jag äger inte riktigt 
den bollen än. Det är poli-
sen som först måste bli klar 
med sin omfattande utred-
ning, säger han till lokaltid-
ningen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Tre av fyra avdelningar öppna

Backavik 
växer fram

Eva Lans Samuelsson, enhetschef på Backaviks äldreboende, 
tycker att man fått en bra start. 

Om den fjärde och sista avdelningen blir en demensavdelning eller en avdelning för personer med somatiska sjukdomar be-
slutas utefter hur behovet ser ut.

VW/MÅN
Fr 1 695 kr*

up!
Toppversionen high up! inkluderar även:

Bränsleförbrukning blandad körning 4,5 – 4,7 liter/100 km. CO
2
-utsläpp 105 – 108 g/km.  Miljöklass EU5. Bilen på bilden är extrautrustad.

31-åringen överklagar till Hovrätten


