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ÄLVÄNGEN. Måndagen 
den 28 oktober öppnar 
Närhälsan i nya lokaler 
på Handelsplats Älv-
ängen.

Samtidigt som fl ytt-
bestyren är i full gång 
låter verksamhetsche-
fen Eva Herlenius med-
dela att hon slutar.

– Jag trivs fantas-
tiskt bra här, men får 
inte ihop familjesi-
tuationen och behöver 
jobba närmare hemmet, 
säger Eva till lokaltid-
ningen.
Eva Herlenius har ansvarat 
för Älvängen/Skepplanda 
vårdcentral, det som nu blivit 
Närhälsan, under två års tid. 
Hon kom in i ett tufft läge, 
tog över en i många delar 
kritiserad verksamhet som 
tappade listade patienter 
månad efter månad. Idag är 
verkligheten en annan och 
listningssituationen är bättre 
än på länge.

– Det var inget lätt beslut 
att fatta, men jag kom till 
ett vägskäl i somras där jag 
kände att det blev för mycket 
för min person. Det är trots 
allt två timmar i bil varje 
dag från hemmet i Hovås 

till arbetsplatsen i Älvängen, 
säger Eva Herlenius.

– Nu är det dags för någon 
annan, att med ny energi ta 
över stafettpinnen.

Känns det inte tråkigt 
att sluta nu när verksam-
heten tar plats i nya lokaler 
och med helt andra förut-
sättningar?

– Att inte få vara med att 
skörda känns tråkigt, men 
så får det vara. Jag kommer 
att bli kvar till dess att min 
efterträdare är på plats vilket 
förmodligen blir i slutet av 
januari.

Närhälsan på Handels-
plats Älvängen slår upp por-
tarna den 28 oktober och 

bjuder in till öppet hus tors-
dagen den 31 oktober.

– Då ges besökarna möj-
ligheten att gå runt och 
titta i alla rum och personal 
finns på plats för att svara på 
frågor, säger Eva Herlenius.

Ligger ni i fas inför flyt-
ten?

– Absolut! Det är mycket 
att tänka på, men vi har koll 
på läget. Det finns en oer-
hörd entusiasm hos perso-
nalen och alla ser fram emot 
att få komma in i nya, fräscha 
lokaler. Flytten har vi vetat 
om i ett år och äntligen är det 
dags, avslutar Eva Herlenius.

JONAS ANDERSSON

*Gäller för konsumenter vid köp av Pirelli vinter-
däck (eller 125:– rabatt / däck) t.o.m 131201 eller så 
långt lagret räcker. Går ej att kombinera med andra 
erbjudanden och avtal.
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Pirelli Ice Zero
För dig som vill ha högst 
säkerhet på isiga vägar. Även 
stabilt på våta och torra vägar.

Pirelli Snowcontrol
Dubbfritt vinterdäck för den 
miljömedvetna som även 
vill ha säkerhet, prestanda 
och komfort.

GRÖNNÄS. Tidigt på 
onsdagsmorgonen fi ck 
Rydéns Bil påhälsning.

En Mercedes som 
stod uppställd på en 
lift i bilverkstaden 
tillgreps.

– Ett beställnings-
jobb, säger Sven 
Rydén.

Klockan 04.45 på onsdags-
morgonen tog sig okända 
gärningsmän in hos Rydéns 
Bil i Grönnäs. Bilverksta-
dens ägare kontaktades 
av ett tidningsbud, som 
anlände till platsen klockan 
fem.

– Västsvensk Tidnings-
distribution har sina bilar 
parkerade inne på områ-
det. Ett bud lämnade stället 
klockan 04.35 och ett annat 
kom hit klockan 05.00. 
Således har det varit snabba 
ryck, säger Sven Rydén.

En Mercedes 320 stod 
parkerad i ett garage utan 
batteri. Detta måste gär-
ningsmännen känt till enligt 
Sven Rydén.

– Det var noga förberett. 
Tjuvarna måste ha rekogno-
serat platsen. Det stod andra 
bilar i lokalen, men det var 
just detta fordon som man 
ville åt.

Ett av tidningsbudens 
privata fordon användes 
som murbräcka när biltju-
varna skulle till att lämna 
området. En stålgrind for-
cerades. Vad gärningsmän-
nen förmodligen inte hade 
kännedom om var att bilens 
däck saknade luft.

– Bilen återfanns senare 
på dagen, inte så långt häri-
från, berättar Sven.

– Så mycket jobb för så 
lite. För oss innebär det 
stora kostnader, i runda 
slängar 50 000 kronor. Både 
port och grind behöver 
bytas.

JONAS ANDERSSON

Mercedes stals hos Rydéns Bil
Sven Rydén visar var den stulna Mercedesen stod parkerad.

Måndagen den 28 oktober öppnar Närhälsan i nya lokaler på Handelsplats Älvängen. Eva Herlenius slutar som verksamhetschef för Närhälsan 
Älvängen/Skepplanda.

– Men chefen 
tackar för sig

Närhälsan snart i nya lokaler

Välkommen in och provkör 
nya Golf Sportscombi.

Pris från 184 500 kr.
 VW/MÅN
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