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ÄLVÄNGEN. Det är en 
25-åring som skänker 
glädje och gemenskap 
för många äldre i den 
norra kommundelen.

Nyligen hölls en jubi-
leumsfest på Älvängens 
dagcentral med ett 60-
tal gäster på plats.

– Vi ber för att den här 
mötesplatsen ska få fin-
nas kvar, säger eldsjä-
larna och tillika dagcen-
tralens två ”hustomtar” 
Märta-Stina Dahlberg 
och Britt-Marie Jirle.

Lördagen den 22 april 1989 
invigdes Älvängens dagcen-
tral (numera Älvängens ak-
tivitetshus). Nästan på dagen 
25 år senare bjöds det in till 
jubileumsfest.

– Det var mat och un-
derhållning. En fest som 
var mycket uppskattad, för-
klarar Britt-Marie Jirle som 
tillsammans med sin parhäst 
Märta-Stina Dahlberg stod 
för arrangemanget.

– Vi brukar ordna med tre 
fester per termin och då har 
vi alltid underhållning. Ti-
digare när vi hade julbasarer 
gick överskottet till den ty-
pen av verksamhet, men nu 
får deltagarna betala vad det 
kostar. Det är emellertid ing-
en som klagar utan alla tyck-
er det är roligt när det hän-
der något, säger Märta-Stina 
som faktiskt hade ett finger 
med i spelet när huset skulle 
byggas.

– Jag satt med i kommun-
delsnämnden. Det fanns ing-
en samlingsplats i den norra 
kommundelen och då tyckte 
vi att den här tomten lämpa-
de sig utmärkt. Dagcentralen 
är planerad av och för pen-
sionärer. Tillgängligheten 
är suverän, det är lätt att ta 

sig hit och man kan komma 
in med både rollatorer och 
rullstolar.

Gäster varje dag
Inriktningen på verksam-
heten har förändrats en 
aning under årens lopp. Från 
början hade SPF och PRO 
ett gemensamt kansli, det 
finns inte kvar. Från början 
hade kommunen också en 
matsal, men den stängdes i 
början av 90-talet. Nu är det 
istället caféet som utgör den 
självklara träffpunkten.

– Vissa dagar har vi upp 
mot 40 gäster när kursverk-
samheten är igång. Annars 
ligger det stadigt på 20-25 
personer. Cafébesökarna 

kommer hit varje vardag när 
vi öppnar halv tio och sitter 
kvar till dess att vi stänger. 
Dagcentralen fyller verkli-
gen ett behov för den äldre 
generationen i norra Ale, be-
tonar Märta-Stina.

I huset finns också ett 
bibliotek, snickeri och en 
vävstuga. Dessutom bedriver 
kommunen verksamhet på 
dagcentralen i form av hem-
tjänstskontor och Eken.

– Lokalerna utnyttjas till 
hundra procent, på dagarna 
av oss pensionärer och på 
kvällar av andra föreningar, 
poängterar Britt-Marie.

På jubileumsfesten fick 
man besök av Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämndens 

ordförande, Boel Holgers-
son (C), som fick kvällens 
längsta applåd när hon pra-
tade till församlingen.

– Hon lovade att så länge 
hon blir kvar på posten, så 
kommer dagcentralen att 
få vara kvar. Det är ett löf-
te som vi tar med oss, säger 
Märta-Stina Dahlberg.

I 13 år har Märta-Stina 
jobbat ideellt på Älvängens 
dagcentral och Britt-Marie 
nästan lika länge. De besö-
ker dagcentralen i stort sett 
varje dag.

– Det är här som man 
träffas och umgås. Det råder 
en härlig gemenskap, avslu-
tar Märta-Stina.

JONAS ANDERSSON

Britt-Marie Jirle och Märta-Stina Dahlberg är ett strävsamt par som har Älvängens dagcentral 
som sitt andra hem. De var med och arrangerade 25-årsjubileet som lockade ett 60-tal gäster.

– Älvängens dagcentral en given träffpunkt
Hus som skänker glädje och gemenskap
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ÄLVÄNGEN. Efter en lång 
rad åtgärder har punktlig-
heten i tågtrafiken mellan 
Göteborg och Trollhättan/
Vänersborg förbättrats. 
Samtidigt fördubblades 
resandet på sträckan under 
2013.

När det nya dubbelspåret 
mellan Göteborg och Troll-
hättan stod klart i december 
2012 utökades tågtrafiken. 
Men förseningar i trafiken 
uppstod alltför ofta. Därför 
tog Västtrafik initiativ till 
en arbetsgrupp tillsammans 
med Trafikverket och SJ för 
att vända utvecklingen. Åt-
gärderna har handlat om allt 
från att justera rutinerna för 
tvättning av tågen till att sät-
ta in nya avgångar. En viktig 
åtgärd har varit att förbättra 
vändtiderna för tågen, vilket 
har gett bättre marginaler 
om något skulle gå fel.

– Vi har sett över hela 
kedjan. Tack vare ett tätare 
samarbete med SJ och Tra-
fikverket har vi lyckats vända 
utvecklingen och nu ligger 
punktligheten på en bra 
nivå, säger Jarl Samuels-
son, ansvarig för tågtrafiken 
på Västtrafik. 

Utbudet mellan Gö-
teborg och Trollhättan/
Vänersborg har också 
förbättrats. Västtrafik har 
satt in tre nya avgångar i 
högtrafik – en till Göteborg 
på morgonen och två från 
Göteborg på eftermiddagen. 
Dessutom har SJ och Tågab 
börjat köra tre nya avgångar 
på sträckan. Resandet mer 
än fördubblades under 2013 
och fortsätter att öka. Under 
första kvartalet 2014 gjordes 
26 procent fler resor än 
samma period förra året.

Det finns fortfarande 
ett par avgångar som ofta 
blir fullsatta – morgontu-
ren 06.52 från Trollhättan 
och eftermiddagsturen 
16.30 från Göteborg. Där 
uppmanar Västtrafik sina 
kunder att om möjligt ta de 
närliggande avgångarna där 
det fortfarande finns gott 
om plats. Västtrafik kommer 
att fortsätta arbeta för att 
utöka sittplatserna på tågen, 
både genom att på sikt köra 
tätare trafik och längre tåg.

Resandet mer än fördubblades under 2013 och fortsätter att 
öka. Under första kvartalet 2014 gjordes 26 procent fler resor än 
samma period förra året.

PUNKTLIGHET

Göteborg har punktligheten 

gått från 86 procent i mars 

2013 till 92,5 procent i 

mars 2014.

Trollhättan har punktlighe-

ten gått från 88 procent i 

mars 2013 till 94,9 procent 

i mars 2014.

Förbättrad tågtrafik
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Ale Slöjdare arrangerar 
för andra året en trädgårds-
dag i sin föreningslokal i 
Nol.

Nu på lördag försäljs 
växter och sticklingar av 
olika slag samt hantverk och 
dekorationer för trädgård 
och krukodling.

Många av föreningens 
medlemmar har en passion 

för växter och trädgård 
och kombinerar nu dessa 
båda intressen. Bland annat 
kommer man att kunna välja 
bland fuchsiasticklingar av 
Kent Johansson från Ala-
fors. Olika former av rabar-
ber kommer också att finnas. 
Trädgårdsdagen arrangeras 
i samarbete men Studieför-
bundet Vuxenskolan.

På lördag arrangeras en trädgårdsdag i Ale Slöjdares förenings-
lokal i Nol.

Trädgårdsdag i Nol

Alkohol i samband med 
arbete ökar risken för olyckor

Världspremiär!
mulderbosch röda

Nr 71538 Mulderbosch Syrah Cinsault Heritage 
Blend 2012. 269 kr. 3 l BiB. Alkoholhalt 13,5 %

Beställ på 

systembolaget.se 

eller i din butik.
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