
SKEPPLANDA. Ett 
namnbyte är i antå-
gande.

Den offentliga pri-
märvården blir Närhäl-
san.

15 april byts skyl-
tarna ut på alla offent-
liga enheter, däribland 
Älvängen/Skepplanda 
Vårdcentral.

Vid årsskiftet 2012 skedde 
en omorganisation där den 
offentliga primärvårdens fem 
förvaltningar blev till en.

– Primärvården är en 
vårdnivå och därför beslu-
tades det om att den offent-
liga vården behövde ha ett 
gemensamt namn. Under-
sökningar och fokusgrup-
per har legat till grund för 
det namn som vann gehör, 
nämligen Närhälsan, berät-
tar Eva Herlenius, verk-
samhetschef för Älvängen/
Skepplanda Vårdcentral.

– Vi kommer att uppmärk-
samma namnbytet den aktu-
ella dagen genom att bjuda 
våra besökare i Älvängen 
och Skepplanda på kaffe och 
tårta, förklarar Eva.

Efter ett par tuffa år med 
många flyktade patienter 
har Älvängen/Skepplanda 
Vårdcentral lyckats bromsa 
tappet. Eva Herlenius och 
hennes kollegor jobbar 
ständigt med förbättringsåt-
gärder och att öka tillgäng-

ligheten för sina patienter i 
Älvängen och Skepplanda.

– Det känns som om att 
vi har kommit en bra bit på 
väg. Drop in som vi erbjuder 
i Älvängen varje vardags-
morgon är väldigt uppskat-
tat. Nu har vi också kommit 
igång med Seniorhälsan, 
vilket innebär att alla listade 
patienter som fyller 65, 70, 
75 och 80 år blir kallade till 
ett hälsosamtal. Distrikts-
sköterskorna Lise Söder-
lind och Lene Strandberg 
är de hos oss som ansvarar 
för denna del, förklarar Eva 
Herlenius.

Hur ska ni få fler att lista 
sig på Älvängen/Skepp-
landa Vårdcentral?

– Genom att erbjuda en 
bra verksamhet, det finns 
inget annat. Tillgänglighe-
ten är det som betyder något 
för patienterna, de vill ha en 
läkartid när de ringer och det 
önskemålet ska vi försöka 
svara upp till.

Eva Herlenius är inbju-
den på ortsutvecklingsmö-
tena i Alvhem, Hålanda och 
Skepplanda för att informera 
om den utveckling som skett 
av verksamheten på senare 
tid.

– Jättepositivt! Jag ges 
möjligheten att träffa orts-
borna och berätta om var i 
utvecklingen vi befinner oss 
och i gengäld kan mötesdel-
tagarna ta chansen och ställa 

frågor direkt till mig, avslu-
tar Eva Herlenius.
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peabbostad.se

Vi har ett stort utbud av nybyggda bostäder i Ale, Nödinge. 

bostad om att hitta rätt tidpunkt. Så när passar det dig?

VÄLKOMMEN PÅ VISNING 17 MARS
Läs mer om ditt nya hem på peabbostad.se

När passar ett 
nytt hem ditt liv?

Nära till badplatser och friluftsliv

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - Villor
Välplanerade och moderna villor i olika storlekar. 
Service, skolor och köpcentrum i närområdet.
Visning: kl. 11-13 på Mejerivägen
Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93, 
daniel.folke@peab.se

Ale, Nödinge, Brf Östra Ängarne - Radhus
Yteffektiva och prisvärda radhus i barnvänliga
kvarter. Endast 20 min med bil till Göteborg.
Visning: kl. 11-13 på Mejerivägen
Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93, 
daniel.folke@peab.se

Ale, Nödinge, Brf Aleäng
Perfekt läge i natursköna Ale, njut av småstads-
idyllen samtidigt som du har nära till citypulsen.
Visning: kl. 11-13 på Torkels Kulle, Backa Säteri
Kontakt: Claes Hellström, tel. 0707-14 80 50,
claes.hellstrom@lansfast.se

Eva Herlenius, verksamhetschef för Älvängen/Skepplanda 
Vårdcentral som inom kort byter namn till Närhälsan.
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Visning av tjärverk. Kurt Flodin, en av eldsjälarna, i Fören-
ingen Bevara Repslagarbanan berättade historien om det 
gamla tjärverket för de norska besökarna.

Repslagarmuseet får 
behålla gåvan från Halden
ÄLVÄNGEN. I augusti 
2008 överlämnade 
den norska repslagaren 
Ola Mathiesen en gåva 
till Repslagarmuseet i 
Älvängen.

Kronhjulet är en 
modell från repslagar-
banan utanför Halden.

I dagarna stod det 
också klart att Repsla-
garmuseet får behålla 
gåvan.

Att en gåva blir kvar i mot-
tagarens ägo är förvisso van-
ligt, men då Ola Mathiesen 
från sjuksängen låtit meddela 
att han helst skulle vilja se sitt 
kronhjul återföras till Norge 
hade Repslagarmuseet beslu-
tat att så skulle ske.

– Det kändes rätt om det 
nu var Olas sista önskan. Han 
har ändå betytt mycket för 
oss, säger Kurt Flodin som 
dock fick en glad överrask-
ning.

I onsdags gästades banan 
av tre norska författare som 
har i uppgift att i en hem-
bygdsbok skriva om Chris-
tian Norlemanns Repsla-
garbana vid Halden. För att 
förstå hantverket reste Ole 
P Hagen, James Ronald 
Archer och Jens Bakke till 
Älvängen för att med egna 
ögon bevittna äkta repslag-
ning.

– Det finns inga som bättre 
kan beskriva detta hantverk 
än repslagarna i Älvängen, 
därför är vi här och vi är väl-
digt imponerade av vad vi har 
fått se idag, sa Ole P Hagen 
till lokaltidningen.

Samtidigt berättade de att 
Kronhjulet från Ola Mathie-
sen absolut inte ska lämnas 
tillbaka.

– Nej, det är ett missför-
stånd. Ola är sjuk, men vi vet 
att han vill att det ska bli kvar 
här.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ


