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Måndag 20 januari
Rånförsök
Försök till rån på Ica Super-
market i Älvängen vid 
21.30-tiden. En knivbeväp-
nad man hotar en kassörska. 
Några pengar får han inte 
med sig utan tar istället till 
flykten. Ett vittne jagar efter 
och kastar en syltburk som 
träffar gärningsmannen, som 
försvinner från platsen i en 
väntande bil.

Onsdag 22 januari
Narkotikabrott
Polis beger sig till en lägen-
het i Nol där flera personer 
grips misstänkta narkotika-
brott.

En husägare i Nödinge 
upplever att det är kallt i 
hemmet. Målsägande upp-
täcker att den olåsta ytter-
dörren står på glänt och att 
altandörren är öppen. Det 
visar sig att någon varit inne 
i huset och tagit mannens 
plånbok.

Fredag 24 januari
Inbrott
Strax före midnatt sker ett 
inbrott på Redox i Skepp-
landa. Fem misstänkta gär-
ningsmän, fyra av dem hem-
mahörande i Surte och en i 
Älvängen, grips av polis.

Lördag 25 januari
Brand
Strax efter klockan 22 
larmas räddningstjänsten till 
en lägenhetsbrand på Södra 
Klöverstigen i Nödinge. 
Orsaken är ett rökfyllt 
kök. En person förs till sjuk-
hus med okända skador.

Vid midnatt sker en 
containerbrand vid Bohus-
skolan.

SKEPPLANDA. Ett ström-
avbrott drabbade drygt 1 
700 av Ale Els kunder i södra 
Skepplanda på torsdagsför-
middagen.

– Avbrottet varade i 19 
minuter. Orsaken var att 
Vattenfall matade in till vårt 
nät via Lödöse. De fick ett 
fel i Lödöse vilket påverkade 
matningen till Skepplanda, 
berättar Ale Els vd, Stefan 

Brandt.
– Normalt sett så matas 

Skepplanda från vårt eget 
nät, men på grund av det ar-
bete som nu sker i Älvängen, 
där luftledningen raseras till 
förmån för kabelnedlägg-
ning, så var det ett onormalt 
driftläge, avslutar Stefan 
Brandt.

JONAS ANDERSSON

Strömavbrott i Skepplanda

ALAFORS. Det skålades 
i cider på Björkliden i 
onsdags.

Boende och personal 
firade 10-årsjubileet av 
om- och tillbyggnaden.

– Men det är nästa år 
som den stora festen 
äger rum. Då har vi haft 
verksamhet här i 60 år, 
förklarade enhetschef 
Viveka Sundberg när 
hon hälsade välkom-
men.

Det var dukat med långbord 
och bjöds på smörgåstårta 
i den stora samlingslokalen 
när Björklidens äldreboende 
celebrerade att det var tio år 
sedan som tre avdelningar 
blev fyra.

– Vi får väl säga att detta 
utgör en slags generalrepeti-
tion inför 60-årsjubileet, sade 
Viveka Sundberg innan hon 
lämnade över ordet till sek-
torschef Lisbeth Tilly, som 
tjänstgjorde som enhetschef 
på Björkliden under byggti-
den.

– Det känns lite som att 
vara hemma. Jag var verksam 
här 2000 till 2004, då jag gick 
vidare till andra arbetsuppgif-
ter i kommunen. Jag kommer 
ihåg när beslutet togs att här 

skulle ske en om- och till-
byggnad. Vi var väldigt glada 
för det. Det var bitvis tuffa 
förhandlingar med Alebyg-
gen. Vi såg chansen att för-
nya, ta bort den stora klock-
an, få annat tegel och tak. När 
vi träffade arkitekten fick vi 
omvärdera våra tankar. Han 
tyckte att huskroppen var väl-
digt snygg och att stilen skulle 
bevaras, säger Lisbeth Tilly.

Så blev det också. Det en-
kupiga teglet var värdefullt 
och snart hade den stora 
klockan försetts med ett nytt 
urverk.

– Jag är väldigt glad för att 
Berit Lindegren gjorde sitt 
examensarbete vid den tiden. 
Hon försåg väggarna invän-
digt med vackra målningar, 
som finns kvar än idag. Hon 
målade av foton som beskri-
ver Alafors historia på ett fint 
sätt, säger Lisbeth.

Bland gratulanterna denna 
eftermiddag fanns också äld-
reomsorgens verksamhets-
chef Ann-Sofie Borg samt 
Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämndens ordförande 
Boel Holgersson (C).

– Mitt första minne av 
Björkliden var som lunchmat-
sal. När vi hade haft våra poli-
tiska möten på kommunhuset 
på andra sidan vägen gick vi 
hit och åt mat. Det var väldigt 
trevligt, berättade Boel.

– Mitt mål som enhetschef 

är att detta återigen ska bli en 
matsal, poängterade Viveka 
Sundberg.

I samband med om- och 
tillbyggnaden av Björkliden 
utlyste Brukarrådet en namn-
tävling. Rosen, syrénen, tul-
panen och ringblomman vann 
flest röster och fick ge namn 

åt avdelningarna.
– Här bor för närvaran-

de 32 personer, säger Vive-
ka Sundberg som tillträdde 
rollen som enhetschef i mars 
förra året.

– Jag har jobbat som un-
dersköterska sedan 1988 både 
på boenden och inom hem-

tjänsten. Jag har inte upplevt 
något bättre boende än Björ-
kliden. Här är ett gott bemö-
tande självklart för personalen 
oavsett om det gäller boende, 
anhöriga, mot varandra eller 
mig som chef. Det råder en 
väldigt god atmosfär i huset 
och alla trivs här.

– Men nästa år sker 
den stora festen

Jubileumsfirande på Björkliden

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

10-årsfirandet av om- och tillbyggnaden på Björkliden firades i onsdags.

Ann-Sofie Borg, verksamhetschef äldreomsorgen, och Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämndens ordförande Boel Holgersson tittade 
på bilder som visade hur renoveringen av Björkliden gick till.

Enhetschef Viveka Sundberg.Sektorschef Lisbeth Tilly.

Björklidens äldreboende i Alafors.
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