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Varför inte ringa Sveriges 
största mäklare?

Fastighetsbyrån Ale / 0303-746 250 / ale@fastighetsbyran.se / fastighetsbyran.se

Utgångspris 1 750 000 kr Rum 4 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 113 kvm + 74 kvm Tomt 621 kvm
Byggt 1961 Visas Sön 8/9 14.00-15.00 Mäklare Lennart Olsson 0708-44 64 12

Ale | Alafors Alekärrsvägen 4

Accepterat pris 2 200 000 kr Rum 5 rum, varav 4 sovrum Boarea 164 kvm Tomt 2 572 kvm Byggt 1991
Energiprestanda 63 kWh/kvm år Visas Tor 12/9 17.30-18.15 Sön 15/9 13.00-13.45
Mäklare Lennart Olsson 0708-44 64 12

Ale | Nol Hålan 225

Accepterat pris 2 850 000 kr Rum 5 rum, varav 3 sovrum Boarea 139 kvm Tomt 1 008 kvm Byggt 2010
Visas Sön 8/9 15.30-16.15 Mäklare Joakim Olsson 0708-446312

Ale | Nol Bäckvägen 1

Utgångspris 1 850 000 kr Rum 4 rum, varav 2 sovrum Boarea 80 kvm + 30 kvm Tomt 11 906 kvm
Byggt 1909 Visas Sön 8/9 15.45-16.30 Mäklare Lennart Olsson 0708-44 64 12

Ale | Älvängen Lyckås 345

Peter Johlund 
Säljare Liv och Pension 
0520-49 49 09

Lennart Svensson 
Säljare Företagsförsäkring 
0520-49 49 15

Vi hjälper dig med 
företagets trygghets- 
och försäkringslösningar.

ÄLVÄNGEN. Om knappt 
två månader går fl ytt-
lasset.

Måndagen den 28 
oktober öppnar Älväng-
ens vårdcentral i nya 
lokaler i Handelsplats 
Älvängen.

Frågan är vad som 
händer med fi lialen i 
Skepplanda?

Att Älvängens vårdcentral 
flyttar till den nya handels-
platsen är bestämt sedan 
länge. Förberedelserna är i 
full gång.

– Det är mycket att tänka 
på, saker som måste fungera 
redan från dag ett. Det mest 
kritiska är naturligtvis dator-
systemet med alla journaler, 
säger verksamhetschef Eva 
Herlenius.

Måndagen den 28 okto-
ber slås dörrarna upp och det 
kommer att erbjudas sedvan-
lig drop in under morgonen.

– Torsdagen den 31 okto-
ber blir det öppet hus för all-
mänheten. Det är inte bara 
vi utan hela handelsplatsen 
har öppet hus just denna dag, 
förklarar Eva Herlenius.

I och med flytten av Älv-
ängens vårdcentral kommer 
filialen i Skepplanda att hålla 
stängt under två veckor – 43 
och 44. Vad som händer med 

verksamheten i framtiden 
återstår att se. Förhopp-
ningsvis kommer Arbets-
gruppen för vårdcentralens 
överlevnad att få en del svar 
när högsta ledningen från 
Västra Götalandsregionen 
kommer på besök om ett 
par veckor. En delegation 
bestående av regionstyrel-
sens ordförande Gert-Inge 
Andersson (S), Primär-
vårdsstyrelsens ordförande 
Gunilla Josefsson (S), pri-
märvårdsdirektör Marie-
Louise Gefvert och primär-
vårdschef Jörgen Thorn 
ska svara på arbetsgruppens 
frågor vid ett möte på för-

samlingshemmet. Kommu-
nalråden Mikael Berglund 
(M) och Paula Örn (S) har 
också bjudits in och båda har 
tackat ja. Detsamma gäller 
verksamhetschefen för Älv-
ängen/Skepplanda vårdcen-
tral Eva Herlenius.

– Förhoppningsvis kan vi 
bringa klarhet i hur tankarna 
går kring Skepplanda vård-
central. Vad kan vi förvänta 
oss av denna filial i framti-
den? Det och mycket annat 
kommer vi att diskutera med 
våra gäster, säger Gunilla 
Wallengren, en av arbets-
gruppens medlemmar.

JONAS ANDERSSON

– Men vad händer med fi lialen i Skepplanda?

Snart går fl yttlasset för 
Älvängens vårdcentral

Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) 
kommer till Ale för att diskutera framtiden för Skepplanda 
vårdcentral.             Arkivbild: Allan Karlsson

Älvängens vårdcentral fl yttar snart från Göteborgsvägen till den nya handelsplatsen. Mån-
dagen den 28 oktober öppnar vårdcentralen i sina nya lokaler.


