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Har din hund & katt tandsten? Välkommen 
för en fri undersökning av mun och tandstatus. 

7 april mellan kl. 17-20

TANDKVÄLL

20% rabatt
på alla tandprodukter 
t ex. Bucadog, Hills tandfoder 
och Royal Tandfoder.

I samband med 
detta lämnar vi

SURTE. Onsdagen den 
19 mars föreläser Stina 
Gidöf i Älvängens ak-
tivitetshus om att leva 
med någon som lever 
med Downs Syndrom.

Temat för kvällen är 
”Ale för alla”, som också 
är namnet på kommu-
nens funktionshinder-
politiska plan. 

Fredagen den 21 mars upp-
märksammas Internationella 
Downs Syndromdagen. I 
Ale ordnas därför en före-
läsnings- och diskussions-
kväll onsdagen den 19 mars 
i Älvängens aktivitetshus. 
Dörren står öppen för alla; 
barn såväl som vuxna med 
Downs Syndrom och deras 
anhöriga, chefer inom funk-
tionshinder, lärare och andra 
intresserade.

– Jag har även bjudit in lo-
kala politiker och hoppas att 
de har möjlighet att närvara, 
säger föreläsaren Stina Gid-
löf från Surte.

Hon är själv mamma till 
sjuåriga Tea med Downs 
Syndrom och sedan ungefär 

två år tillbaka åker hon runt 
och föreläser i hela landet 
om hur det är att leva med 
ett annorlunda barn. 

Den här föreläsningen 
skiljer sig från de hon brukar 
hålla eftersom den tar sin ut-
gångspunkt i Ale kommuns 
funktionshinderpolitiska 
plan.

– Jag kommer att välja ut 
vissa delar och reda ut vad de 
står. Hur ser Ales vision ut 
när det kommer till personer 
med funktionsnedsättning. 
Efter föreläsningen kommer 
vi att ha en diskussion om 
hur kommunens vision täck-
er in de bitar som vi tycker 
är väsentliga. Vad är önskvärt 
och vad kan man få stöttning 
med. 

Spindeln i nätet
Utifrån både egna och an-
dras erfarenheter vet Stina 
Gidlöf att det kan vara svårt 
att veta vilken hjälp som 
fi nns att få.

– Jag har själv känt att man 
saknar någon form av samlad 
information om vad man har 
rätt till, handfast hjälp i var-
dagen. Som förälder till ett 

barn med funktionshinder 
blir man ofta själv spindeln 
i nätet och det fi nns många 
luddiga mellanlägen att reda 
ut.

Föreläsningen arrangeras 
i samverkan med anhörigstö-
det i Ale kommun och anhö-
rigkonsulenten Ann-Marie 
Thunberg är mycket positiv 
till initiativet. 

– Jag springer på alla bol-
lar och genom att uppmärk-
samma olika temadagar får vi 
möjlighet att nå ut till ännu 
fl er. Ofta handlar det inte om 
dyra insatser utan mer om att 
förändra ett synsätt. 

  Stina Gidlöf hoppas på 
många besökare på föreläs-
ningen den 19 mars.

– Jag hoppas framför allt 
på att det blir en blandad 
grupp så att det blir en bra 
diskussion utifrån många oli-
ka perspektiv. 

JOHANNA ROOS

Anhörigkonsulenten Ann-Marie Thunberg och föreläsaren Stina Gidlöf förbereder inför Internatio-
nella Downs Syndromdagen.

– Hur stämmer ”Ale för alla” med verkligheten?

Downs Syndrom 
uppmärksammas
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DOWNS SYNDROM

drom en utvecklingsstörning 

som beror på att man föds 

med tre kromosomer av 

nummer 21 istället för två.

med Downs syndrom varje 

år.

man vet att sannolikheten 

ökar i takt med mammans 

ålder.

i kroppen brukar påverkas 

och medicinska besvär 

kan vara hjärtfel, infek-

tionskänslighet, synfel och 

hörselnedsättning

drom har ofta ett speciellt 

utseende med platt mell-

anansikte, liten näsa och 

snedställda ögonspringor.

kärlek och ömhet påverkas 

inte av utvecklingsstör-

ningen.

att läsa och skriva samt i 

vuxen ålder klara av att ha 

ett lättare arbete och sköta 

de vanligaste hushållssyss-

lorna.
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Bilden i annonsen är från ett annat kontor.

Endast 4 st platser kvar 
i möblerat kontorslandskap!

PASSA PÅ!

  MÖBLER

 BREDBAND

 KONFERENSRUM

 KÖK

  GÅNGAVSTÅND 
TILL PENDEL & GYM

Flytta in till oss  
på trivsamma  
Nol Företagscenter!

Förutom att göra nya affärer och  
få trevliga arbetskamrater så  
ingår dessutom:

Endast 

750:-/mån  

de 6 första 
månaderna
om du tecknar dig innan 31/3

Därefter 1000:-/mån  

(Priserna är exkl. moms)

I FRAMTIDENS ALE
HAR ALLA 
UNGDOMAR 
SOMMARJOBB

Paula 
Örn

Kristina 
Raad

Thomas 
Hermansson


