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Guldmedalj för bästa 
progressiva glaset!

Ale Torg 10 Öppettider: mån-tors 9.30-18, fredag 9.30-16  

(lunchstängt mellan 13 och 14), lördag 10-14

Intuitiv TM
Ale Optik kan nu erbjuda Intuitiv TM som är det enda progressiva 
glaset på marknaden som är anpassat för hö- och vänsterhänta. 
Det har också ett mycket bättre seende vid rörelse och upp till 35% 
större användbar läsdel än tidigare progressivglas. Optimalt seende 
genom hela glaset, både på långt, mellan och nära håll.

Vår- och sommar- 
erbjudanden i butiken

Ring och boka tid för GRATIS synundersökning på 

0303 - 22 90 33
Gäller ej linser och körkort

2 par enkelslipade Ett par vita och ett par solglasögon 

endast 1875:-
Alla bågar i butiken ingår!

Nytillpassning linser: 
695:-  inkl. provlinser och väska

Erbjudande!
Vid köp av 
progressiva 
glas ingår det 
fotokromatiska 
glas eller läs-/
solglas med 
styrka.

STARRKÄRR. Förra sön-
dagen var det invigning av 
Frälsarkransen på den nyaste 
delen av Starrkärrs kyrko-
gård. Frälsarkransen består 
av ett antal olikfärgade pär-
lor där varje pärla har sin 
betydelse.

– På kyrkogården i Starr-
kärr har vi anlagt en medi-
tationsvandring som en stor 
Frälsarkrans med stenar 
istället för pärlor, förklarar 
diakon Ingela Fransson.

I samband med sönda-
gens invigning hölls en fri-
luftsgudstjänst och i direkt 
anslutning till det en invig-
ningsceremoni.

JONAS ANDERSSON

Frälsarkransen invigd

Frälsarkransen är en meditationsvandring på Starrkärrs kyrkogård. 
Frälsarkransen består av ett antal olikfärgade stenar. Varje färg 
och sten har sin betydelse.

Tipspromenad på Kungsgården
Söndag 25 maj - Starttid: 10.00-13.00
Vuxen: 20:-, Barn: 10:-
I restaurangen serveras söndagsbuffé 
och dagen till ära bjuds mor på en dessert.

Välkomna!

ÄLVÄNGEN. Personalens proteströs-
ter hörs allt mer på Vikadamm i 
Älvängen.

– Det måste ske en förändring nu. Vi 
orkar inte längre, det är människor vi 
jobbar med, säger de i ett uttalande.

I samband med en av fl era omorga-
nisationer har det uppstått en under-
bemanning som ännu inte är löst.

I onsdags träffade delar av personalen på Vi-
kadamm ansvariga tjänstemän och politiker. 
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande Boel Holgersson (C) och vice 
ordförande Eva Eriksson (S) lyssnade till-
sammans med äldreomsorgschef, Ann-Sofi e 
Borg och enhetschef Maria Benninger, på 
alla de synpunkter som personalen framförde 
angående arbetsmiljön och förutsättningarna 
för en god omvårdnad på Vikadamm. Kriti-
ken handlar främst om en underbemanning 
som har uppstått på grund av att sex platser 
som skulle ha avvecklats istället har blivit kvar. 
Detta samtidigt som personalen fl yttats till 
Backavik i Nödinge.

– Ja, det är en korrekt beskrivning. Vi får 
inte till bemanningen varje dag just nu. Inför 
budgetåret 2014 beslutades att stänga avdel-
ningen Tillfällig vistelse på Vikadamm. 18 
platser skulle bort samtidigt som vi öppnade 
en ny avdelning på Backavik. Tyvärr felbe-
dömdes behovet och vi har tvingats ha kvar 
sex platser i Älvängen, säger Ann-Sofi e Borg, 
verksamhetschef för äldreomsorgen i Ale.

Ökad belastning
Konsekvensen av överbeläggningen har med-
fört en ökad arbetsbelastning för personalen 
på Vikadamm. Underbemanningen har inte 
gått att komma till rätta med, då rekryteringen 
av timvikarier och ny personal har varit svår.

– Vi försöker hitta en mer långsiktig lös-
ning och har också infört en ny arbetsmetod 
som kallas ”Relationsinriktat arbetssätt” och 
som fokuserar på personalens relation med 
den boende. Arbetsuppgifterna tydliggörs is-

tället för att alla är inblandade i allt. Hittills 
har det uppfattats som positivt, säger Ann-So-
fi e Borg.

Boel Holgersson och Eva Eriksson uttryck-
te en oro över personalens reaktioner på mö-
tet, men litar fullt på sina chefer. De har lovat 
att följa utvecklingen mycket noga. Holgers-
son gjorde redan på torsdagen ett arbetsplats-
besök på Vikadamm.

– Det var mycket givande. Personalen jag 
mötte gav en delvis annorlunda bild. De var 
glada över det nya arbetssättet som ger större 
utrymme att arbeta med de boende både en-
skilt och i grupp. Cheferna gör sitt bästa med 
att försöka skapa så bra förutsättningar som 
möjligt. 

Personalen vill vara anonym
Personalen som lokaltidningen talat med ber 
om att få vara anonym för att inte utsättas för 
påtryckningar, men beskriver den rådande ar-
betssituationen som ohållbar.

– Vi har idag 16 personer att ta hand om 
med samma personalstyrka som för tio. Det 
gör att vi inte hinner med. Många blir lidande. 
På morgonen kan det dröja till halv tolv inn-
an den siste får hjälp att komma upp. Vi vill 
inte ha det så, ingen vill ha det så. Det måste 
ske en förändring nu. Problemet är också att 
de som blivit kvar är personer som kräver re-
habträning, men denna kompetens har redan 
skickats iväg. Det är meningen att vi ska hinna 
med det också, men någonstans går ju grän-
sen, säger personalen.

Fackförbundet Kommunal riktar också 
stark kritik mot Ale kommun eftersom de ne-
kades att närvara vid personalens möte med 
politikerna och ansvariga tjänstemän.

– När stämningen är så infekterad och vi får 
så många samtal borde det vara lämpligt att vi 
sitter med, men vi fi ck beskedet att facket inte 
var välkommet, säger Bertil Andersson.

Ann-Sofi e Borg menar å sin sida att det re-
dan fi nns en bra dialog med facket och att det-
ta var ett möte för personalen och politiken.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Personalprotester på Vikadamm


