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ALE. Sommaren är en 
tid då sjukhusen riske-
rar att få brist på blod.

Sahlgrenska vädjade i 
slutet av juli till blod-
givare att komma in 
och lämna blod, men på 
Kungälvs sjukhus har 
det varit stabilare.

När blodgivarna åker på 
semester riskerar lagret att 
sina. Även om situationen på 
Kungälvs sjukhus i sommar 
inte varit lika akut som på 
Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset är behovet av blod 
alltid stort.

– Sommaren är tuffare, 
inte minst eftersom vi inte 
har lika många tappningsti-
der. I akuta situationer kan 
det gå åt stora mängder blod, 
så vi är tacksamma för alla 
som ställer upp och kommer 
och lämnar. Den här somma-
ren har det, peppar peppar, 
gått åt ungefär så mycket 
som vi räknat med, men man 
vet aldrig vad som händer, 
säger Kristina Josefsson, 
biträdande verksamhetschef 
på Laboratoriemedicin på 
Kungälvs sjukhus. 

Nu behöver man fylla på 
lagret inför höstens inplane-

rade operationer och därför 
är varje droppe värdefull. 

– Vi kommer att ha en 
monter på Kungälvsfesti-
valen den 10 augusti där de 
som är intresserade av att 
bli blodgivare kan fylla i en 
blankett.

Var tolfte vecka kommer 
blodbussen till Ale Torg i 
Nödinge och står då upp-
ställd tre dagar i rad för den 
som vill lämna blod. Nästa 
tillfälle är den 21, 22 och 23 
oktober. 

– Men blodgivare behövs året om

Lugnt på blodfronten i Kungälv

Stabilt. Kristina Josefsson, biträdande verksamhetschef på Laboratoriemedicin på Kungälvs 
sjukhus, menar att det under sommaren gått åt ungefär så mycket blod som man räknat 
med, men behovet av blodgivare är alltid stort.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

NÖDINGE. Sommaren 
på Mötesplats ungdom 
rivstartade med en 
rekordkväll när ungdo-
marna själva ordnade 
fotbollsturnering.

Nu fortsätter rolig-
heterna i två veckor till 
innan skolan börjar.

Sommarverksamheten på 
Mötesplats ungdom stod 
i år inför en ny utmaning. 
På grund av ombyggnad i 
gymnasielokalerna har man 
istället fått hålla till i NSK:s 
kansli i Nödinge. 

– Det har inte varit det 
mest ideala, men vi är tack-
samma för att vi fått låna 
lokalerna och har inte sett 
att intresset minskat för det. 
Vi har haft lite fotbollsturne-
ringar, spelkvällar och andra 
aktiviteter, säger Christina 
Magnusson Wallöe på Ale 
fritid.

Ännu är inte sommaren 
förbi och både denna och 
nästa vecka kommer Mötes-
plats ungdom att sjuda av 
liv, även om budgeten inte 
tillåter alltför stora utsväng-
ningar.

– Vi har fått lite pengar 
från Vakna och några ungdo-
mar sökte pengar från Leader 
Göta älv. Vi har försökt hitta 
på saker som inte behöver 
kosta så 
mycket. 

På onsdag 
blir det 
graffitimål-
ning och till 
helgen drar 
ett gäng 
u n g d o m a r 
iväg på ett miniläger i Vättle-
fjäll med Trimo Huskaj och 
Ahmed Bayati i spetsen.

– Nyckeln är att låta de 
unga själva ta ansvar och 
arrangera. Vi såg bara hur 
uppskattad fotbollskvällen i 
början av sommaren var, då 
vi slog rekord i antal besö-
kare, säger Christina.

Näridrottsplats 
Ledare för de sista som-
marlovsveckorna kommer 
att vara Saman Fattah och 
Rami. 

– MPU har öppet tisdag, 
onsdag och torsdag den här 
veckan och samma gäller för 
vecka 33. Vi kommer att hitta 

på lite av varje och det är 
mycket upp till ungdomarna 
själva vad de vill göra. De får 
komma med förslag så ser 
vi vad som är rimligt, säger 

Saman, som 
är projektan-
ställd på Ale 
fritid.

Han har 
även ett 
digert upp-
drag som 
väntar i höst. 

Tillsammans med frivilliga 
ungdomar i Ale kommun ska 
han vara med och bygga en 
näridrottsplats bakom Kyrk-
byskolan i Nödinge. Alebyg-
gen är med och finansierar 
projektet, som har flera olika 
syften.

– Dels är tanken att näri-
drottsplatsen ska bidra till 
ökad gemenskap, men det 
finns också ett hälsoperspek-
tiv. Man vill få ungdomar att 
röra på sig mer, säger Chris-
tina.
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– Stort engagemang bland ungdomarna

Sommaren fortsätter 
på Mötesplats Ungdom

Sommarskoj. Fotbollskvällen som ungdomar själva arrangerade i början av sommaren satte 
rekord i antal besökare. Mötesplats ungdom håller nu öppet tre dagar i vecka 32 och 33.

ALVHEM. Årets som-
marutställning på 
Magasinet har lockat 
många besökare.

Än återstår några 
veckor innan portarna 
slås igen.

– Vi har öppet fram 
till den 25 augusti, 
hälsar Lisbeth Karl-
berg, ordförande i Ale 
Slöjdare.

Ale Slöjdares traditionella 
sommarutställning, som 
arrangeras för sjätte året, 
invigdes i mitten av juni. 
Magasinsbyggnaden på 
Kungsgården är öppen tis-
dag-söndag.

– Tillströmningen av 
besökare har varit bättre än 
tidigare år, det är åtmins-
tone den uppfattningen som 
vi utställare har. Det ska bli 
intressant att se om upple-
velsen är rätt när vi gör den 
totala sammanräkningen i 
slutet av månaden. På något 
sätt känns det som att folk 
nu har fått in i sitt medve-
tande att vi finns här under 
sommarperioden, säger Lis-
beth Karlberg.

Det är Ale Slöjdares med-
lemmar som gör en gemen-
sam utställning där olika 
hantverksprodukter finns 
till försäljning, alltifrån trä 
och keramik till tenn och 

textil.
– Vi har också bestämt oss 

för att finnas representerade 
i Alvhem i samband med 
Destination Ale-Lilla Edet 
den 7 september. Kommu-
nerna bjuder då in till vis-
ning av vad som är på gång 
i Göta älvdalen, förklarar 
Lisbeth Karlberg.

Noterbart är också att 
Ale Slöjdare åter har öppnat 
sin föreningslokal i Nol. 
Säsongspremiären ägde rum 
i lördags.

– Vi kommer att ha öppet 
lokalen för allmänheten 
varje lördag fram till jul, 
avslutar Lisbeth Karlberg.

JONAS ANDERSSON

– Lyckad utställning i Alvhem
Många besökare till Magasinet

Sommarutställningen på Magasinet i Alvhem pågår ytterligare några veckor, närmare Sommarutställningen på Magasinet i Alvhem pågår ytterligare några veckor, närmare 
bestämt till och med den 25 augusti.                                  Arkivbild: Jonas Anderssonbestämt till och med den 25 augusti.                                  Arkivbild: Jonas Andersson

Nyckeln är att låta de 
unga själva ta ansvar 

och arrangera.
Christina Magnusson Wallöe


