
NÖDINGE. Valrörelsen 
är i full gång och i mån-
dags gästades äldrebo-
endet Backavik av tre 
liberala kandidater.

Folkpartiets Kristina 
Grapenholm, Michelle 
Winkel och Rose-Marie 
Fihn imponerades.

– Du märker att delak-
tigheten har varit stor 
från början. Det här är 
en verksamhet att vara 
stolt över, sa riksdags-
kandidat Grapenholm. 

Enhetschef Eva Lans Samu-
elsson tog emot på Backavik 
i Nödinge och visade upp 
de gemensamma ytorna. På 
avdelningarna släpps inga 
besökare in.

– Att komma in på någon 
av avdelningarna är som att 
kliva in i någons vardagsrum. 
Anhöriga får ringa på och 
invänta personalen. Vi visar 
stor respekt för de som bor 
här, säger Eva Lans Samu-
elsson som istället hade en 
bildförevisning.

Det märks att personalen 
är stolt över Backavik.

– Vi är många som har 
varit med från början och 

då menar jag från den dagen 
kommunen inledde plane-
ringsarbetet. Personalen har 
varit delaktig under hela 
processen och det är många 
frågvisa kommuner som har 
besökt oss för att få veta mer 
om hur vi gjort. Jag tror att 
Backavik är unikt på många 
sätt, säger Eva Lans Samu-
elsson.

Kristina Grapenholm, 
fullmäktiges ordförande i 
Alingsås kommun och parti-
ets första kandidat till riksda-
gen undrade hur personalre-
kryteringen fungerade.

– Vi har faktiskt inte haft 
några problem här. När vi 
öppnade den tredje avdel-
ningen fi ck vi 120 sökande 
till fyra tjänster. Sen dess 
har vi inte fått annonsera ut 
tjänsterna, säger Eva Lans 
Samuelsson och skrattar.

På frågan hur Folkpartiet 
vill lösa framtidens personal-
behov svarade Rose-Marie 
Fihn.

– Vi hoppas att många väl-
jer att jobba några år längre 
i framtiden och att fl er unga 
lockas till vården som vi 
folkpartister vill ska präglas 

av trygghet, valfrihet och 
kvalitet.

På Backavik får personal 
som har egen hund ta med 
den till jobbet.

– Så länge vi inte har nå-
gon boende som är allergisk 
ser vi husdjuren som en po-
sitiv tillgång. Ale kommun 
har också en egen vårdhund, 
Spike, som åker runt på äld-
reboendena. Han får många 
att må mycket bättre. Det 
fi nns exempel på dementa 
som plötsligt fått tillbaka 
delar av språket, berättar 
Samuelsson.
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Det är vi
som är
Axelssons!

Västerlanda Prästgård!

Vi har fått förtroendet att få förmedla 
Västerlanda prästgård som nu bjuds 
ut till försäljning. Fastigheten har en 
otrolig potential med stora sociala ytor, 
kakelugnar och ett underbart lantligt 
läge med närhet till både Lilla Edet och 
Kungälv. Ett unikt tillfälle att sätta sin 
egen prägel på denna vacka byggnad. 
Välkommen!  260+217 kvm. 

Generationboende med 
stor tomt!

Här kan vi erbjuda ett perfekt tillfälle 
för dig som vill sätta din egen prägel 
på boendet! Härligt lantligt läge med 
lagom avstånd till Ale Torg och dess 
service. Två st bostadsbyggnader med 
renoveringsbehov på stor trivsam tomt. 
Nyare avloppsanläggning. En fastighet 
som ska ses på plats. Välkommen på 
visning!  76+20 kvm. 

Välplanerad tvåa med låg 
avgift!

Vi kan nu erbjuda denna välplanerade 
tvåa, en halvtrappa upp, i stabil och bra 
förening. Gångavstånd till både Surtesjön 
och dess strövområden samt Surte 
centrum och pendeln mot Göteborg som 
nås på 10 minuter. Billigt och bra boende 
för studenten eller som första egna 
boende. Välkommen på visning! Vån. 1/3. 
51 kvm. Avg. 2.482:- 

Charmigt hus med stor 
tomt för egna odlingar!

Välkommen till detta charmiga hus från 
20-talet i två plan med källare precis nära 
älven. Stor tomt, både trädgård och äng, 
med carport, vedförvaring, gäststuga 
och ladugård. Perfekt för den som är 
intresserad av ekologisk produktion; egna 
odlingar, kanske djur och el. Även naturen 

ses!  126+60 kvm.

Pris 1.675.000:- som utgångspris. 
Visas 7/9. Kyrkeby 140.
Henrik Kjellberg  0727-316 360, 
henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.495.000:- som utgångspris. 
Visas 7/9. Gamla Kilandavägen 69.
Henrik Kjellberg  0727-316 360, 
henrik@axelssonsfast.se

Pris 795.000:- som utgångspris. 
Visas 7/9. Granhäcksvägen 1d.
Henrik Kjellberg  0727-316 360, 
henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.350.000:- som utgångspris. 
Visas 9/9 och 14/9. Båstorp 335.
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Söker CNC-Operatör
Vi behöver förstärka vår personalstyrka med 

ytterligare medarbetare.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har tekninsk utbildning och gärna 

några års erfarenhet av att arbeta och programmera 
fleroperationsmaskiner, har du erfarenhet av (Mazak) 
och vårt Camsystem (MasterCam) är detta en fördel

Arbetstid: Tills vidare, heltid. Dagtid
Tillträde: Snarast.

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

Du är välkommen att sända in din ansökan till:
Anthon Toth, 0303-97 567, anthon.toth@wika.se
Eller via post till: Rödjansväg 1, 449 34 Nödinge 
Din ansökan med CV vill vi ha snarast.

Skepplanda Hålanda 
Boule och Göta Älvdalens 
Boule gjorde en gemensam 
resa till Lübeck för att spela 
boule. Ett 50-tal förväntans-
fulla boulespelare tog sig med 
hjälp av Lilla Edets Buss till 
Tyskland den 24 augusti.

Dagen efter besökte vi sta-
den Lübecks boulecentrum 
med tanke att möta tyskarna i 

bouletävlan, det blev inte rik-
tigt så då det bara infann sig 
ett fåtal tyskar. Med de dukti-
ga organisatörerna beträffan-
de boulespel redde det hela 
upp sig till trevligt boulespel 
både den dagen och nästkom-
mande. Vi åkte dessutom på 
en guidad busstur i staden 
och guidades av en trevlig 
svenska.

Bouleresa till Lübeck Folkpartister imponerades

Liberala kandidater. Rose-Marie Fihn, etta på Folkpartiets lista till kommunfullmäktige i Ale, nionde 
namn på riksdagslistan och nummer 16 till regionfullmäktige, tillsammans med Kristina Grapen-
holm och Micelle Winkel, Folkpartiets andranamn på listan till kommunfullmäktige i Lilla Edet.
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