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Nu bildas Ales 
första permobilklubb

Initiativtagare. Bernt Sand och Åke Johansson vill hjälpa fler att bryta isoleringen. Därför är 
planen att nu starta Ales första permobilklubb som ska verka för fler aktiviteter och utflykter för 
permobilburna personer. 

Har du varit hos oss?
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Skräddarsy din  
rullgardin hos oss! 

ALAFORS. Isoleringen 
ska brytas.

Inom kort bildas Ales 
första permobilklubb 
vars mål är att öka 
gemenskapen mellan 
personer med eldrivna 
färdmedel.

– Målgruppen är också 
de som ännu inte har 
lyckats få en permobil 
och behöver hjälp med 
ansökan, kanske även 
kontakt med kommu-
nen, säger Åke Johans-
son, en av två initiativ-
tagare.

De har rullat ut i solen och 
njuter i fulla drag av vår-
stämningen utanför Björkli-
den i Alafors. Åke Johansson 
och Bernt Sand har mycket 
gemensamt, inte minst har 
de fått rörelsefriheten till-
baka genom sina eldrivna 
färdmedel. Nu vill de sprida 

energin och glädjen vidare 
till fl er. De menar att många 
permobilburna trots möjlig-
heten att röra sig ändå blir 
isolerade. Dessutom är de 
övertygade om att det fi nns 
en hel del som inte känner 
till att de har rätt att kräva en 
permobil.

Underlätta
– Genom att bilda en klubb 
för oss med samma behov 
hoppas vi kunna bidra till 
ökad livsglädje med aktivi-
teter och utfl ykter. De som 
ännu inte har lyckats få en 
permobil vill vi bistå med 
hjälp. Med våra erfarenheter 
och kontakter kan vi säkert 
underlätta processen för det 
är långt ifrån enkelt att få 
beslut om en permobil, säger 
Åke Johansson.

Inom kort har han och 
Bernt Sand tänkt kalla till 
ett möte för ett formellt bil-
dande av Ales första permo-
bilklubb. Den vänder sig till 
boende i hela kommunen.

– Det är viktigt att vi bry-
ter den isolering man lätt 

hamnar i. Risken att insjukna 
i demens minskar med 30–40 
procent hos äldre personer 
som sysslar med meningsful-
la aktiviteter eller på annat 
sätt lever ett rörligt, intelek-
tuellt liv. Att även fysisk akti-
vitet har en skyddande effekt 
får starkt stöd av de senaste 
årens forskning. Det här har 
Åke och jag tagit fasta på när 
vi startar vår permobilklubb. 
Här talar vi inte om funk-
tionsnedsättningar, utan här 
talar vi om att skapa funk-
tionsförutsättningar som vi 
hoppas ska berika alla med 
många trevliga upplevelser 
på sin permobil, säger Bernt 
Sand.

Arrangeras av:

LÖRDAG 10 MAJ
KL 11.00

START: ALE TORG

NYHET! Spring två varv (10 km) i 
ny bansträckning. Start kl 12.00

– För alla människor i alla åldrar, gammal som ung
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ALLA KAN DELTA!
GÅ, LUNKA ELLER SPRING  DU VÄLJER!

Lilla Loppet
Gå, lunka eller spring 

1,8 km för barn 8 – 16 år.
Anmälan 60 kr. 

START KL 11.30

Barn 3 – 12 år springer 
gratis 900 meter 

torget runt

LOPPET

Uppvärmning med 
Sportlife kl 11.00, 

11.20 & 11.45

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Risken att in-
sjukna i demens 
minskar med 

30–40 procent hos äld-
re personer som sysslar 
med meningsfulla aktivi-
teter eller på annat sätt 
lever ett rörligt, intelek-
tuellt liv. 
BERNT SAND

– Initiativet ska bryta isoleringen


