
insändare i lokaltidningen 
och fick på så sätt fart på 
diskussionen om en flytt till 
centrum. Tanken implemen-
terades i Västra Götalandsre-
gionen och nu står vi här idag 
i nya moderna lokaler där 
tillgängligheten är betydligt 
bättre än tidigare, förklarade 
en stolt Jarl Karlsson.

Även Jim Aleberg, ord-
förande för beställd primär-
vård, såg märkbart belåten ut 
när han synade de nya loka-
lerna.

– Det är så att man längtar 
att få gå till tandläkaren.

Ulf Ljungberg menar att 

Folktandvården står sig stark 
i konkurrensen av privata 
aktörer och att flytten till 
Handelsplats Älvängen inne-
bär stora fördelar.

– Vi kommer till moderna 
lokaler, anpassade för vår 
verksamhet. Hälsa, service 
och kompetens är våra tre 
kärnvärden. Vi har många 
utbudspunkter, duktiga spe-
cialister som vi förfogar över 
inom regionen. Jag tror också 
på samarbetet med Närhäl-
san, det finns förutsättningar 
att utveckla det ytterligare, 
säger Ulf Ljungberg.

JONAS ANDERSSON
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Sedan ett par år tillbaka har 
ett gäng entusiastiska perso-
ner på kommunens arbets-
marknadsenhet (AME) på 
Vikingagården varit syssel-
satta med att sy babykläder 
och tillverka leksaker, som 
sedan via Smyrna Second 
Hand levererats till Panzi-
sjukhuset i östra Kongo, en 
provins som under senare år 
drabbats hårt av inbördes-
strider, då inte minst kvin-
norna utsatts för svåra lidan-
den genom sexuellt våld.

Nyligen besöktes enheten 
av Marie och Urban Berg 
som i flera omgångar arbetat 
vid Panzisjukhuset som mis-
sionärer, Urban som kirurg 
och Marie som barnmorska. 
Numera är hon, som pro-
fessor vid SU universitets-
sjukhuset, verksam med att 
utbilda barnmorskor såväl i 
Sverige som i Afrika.

Vid besöket visade 
makarna Berg bilder från ett 
vackert Afrikanskt landskap, 
som tyvärr skövlats genom 
många års krig. Panzisjuk-
huset har mitt i detta blivit 
en oas för mängder av kvin-
nor som utsatts för brutala 
våldtäkter med omfattande 
skador. Det är till ett anslu-
tande babyhem som AME-
enhetens babypaket fått bli 
till stor glädje, vilket kunde 
beskådas på bilderna.

För några dagar sedan 
fick sjukhusets chefsläkare 
dr Denis Mukwege motta 
Right Livelihood-priset vid 
en ceremoni i Riksdagshuset 
i Stockholm. Tidigare har 
han belönats med såväl Olof 
Palmes pris som FN:s pris 
för mänskliga rättigheter. 
Själv säger han, att han inte 
vill ha några priser utan fred 
och han har blivit en ropan-
des röst för att världen skall 
uppmärksamma och verka 
för ett slut på de pågående 
grymheterna i hans land.

Daniel Höglund

På arbetsmarknadsenheten i Häljered tillveras babypaket 
som levereras till Kongo. Nyligen hade verksamheten besök 
av Marie och Urban Berg som visade bilder från det afri-
kanska landskapet.

Bildvisning på AME

EN UNIK
BUTIK
Blommor, presenter,  
choklad, porslin, praliner, 
kaffe, te, oljor- och 
vinäger i lösvikt.
ka
vi

CHOKLAD

PRESENTER

KAFFE & TE

ÄLVÄNGEN. I fredags 
skedde den officiella 
invigningen av nya När-
hälsan och Folktand-
vården.

Verksamheterna som 
tidigare huserat under 
samma tak blir nu 
sambo på riktigt med 
gemensam reception.

– Vi befinner oss i 
förälskningsstadiet 
och några friktioner 
märker vi inte av, säger 
Ulf Ljungberg, chef för 
Folktandvården.

Breda leenden och många 
glada skratt. Stämningen 
var sannerligen på topp när 
den officiella invignings-
ceremonin av Närhälsan 
och Folktandvården ägde 
rum i fredags eftermiddag. 
Gunilla Wallengren från 
Arbetsgruppen för vårdcen-
tralens överlevnad hade fått 
det hedersamma uppdraget 
att klippa det blågula bandet.

På plats i folkvimlet fanns 
det tidigare kommunalrådet 
Jarl Karlsson (S), som var 
med och initierade flytten av 
vårdcentralen på våren 2010.

– Jag drev frågan tillsam-
mans med Jim Aleberg (S) 
från regionen. Vi träffade 
personalen och skrev en 

Gunilla Wallengren klippte bandet och förklarade Närhälsan och Folktandvården för officiellt 
invigd på Handelsplats Älvängen. Hon flankeras av Lars-Inge Stomberg, vice ordförande i 
styrelsen för Folktandvården, Eva Herlenius, verksamhetschef Närhälsan och Jim Aleberg, 
ordförande för beställd primärvård. Jim Aleberg (S), ordförande 

för beställd primärvård.

Ulf Ljungberg, chef för Folk-
tandvården i Älvängen.

– Närhälsan och Folktandvården 
invigningsfirade

Sambo
på riktigt

ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

CREAM Paljett-top

SÖNDAG 15 & 22 
DECEMBER HAR VI 
ÖPPET KL 11-15

Söndagsöppet

CREAM Paljett-top

SEBAGO skjorta
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