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ANBUD 
FÖR SKÖTSEL AV 

GRÖNYTOR
Garnvindans vägförening i 

Skepplanda infordrar härmed 
anbud på skötsel av grönytor. 

Upphandlingen avser tiden 
2015-05-01 - 2017-04-30, med 

möjlighet till förlängning 
ytterligare två år.

Underlag och upplysningar 
kontakta Christer Norberg  

 tel 0705-18 84 36.  
Anbud skall vara styrelsen 

tillhanda senast 2015-03-15

Räddningstjänsten tvingades 
på söndagen rycka ut och sanera 
parkeringen på Rödjans väg, bak-
om WI-KA Mekaniska i Nödinge, 
där någon dumpat två dunkar med 

cirka 50 liter olja. På området 
fanns en dagvattenbrunn där en 
del av oljan runnit ner. Gärningen 
är mycket ansvarslös och polisen 
utreder ärendet.

Oljedumpning på parkering
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ÄLVÄNGEN. Kommu-
nalrådet Paula Örn (S) 
fortsätter sin politiker-
praktik.

I torsdags blev det en 
heldag hos Ale Rehab.

– Lärorikt och ytter-
ligare en bekräftelse 
på vilka kompetenta 
medarbetare kommu-
nen förfogar över, säger 
Paula.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Paula Örn har bestämt 
sig för att på nära håll bekanta 
sig med såväl offentliga verk-
samheter som yrken i det pri-
vata näringslivet. Hittills har 
hon praktiserat hos Nordisk 
Rörmärkning i Älvängen, 
Cederleüfs & Svenheimers 
konditori och nu senast följ-
de hon med Ale Rehab un-
der arbetsdag. På enheten 
jobbar arbetsterapeuter och 
legitimerade fysioterapeuter/
sjukgymnaster. Arbetsupp-
gifterna handlar främst om 
att hitta rätt hjälpmedel och 
insatser för att underlätta för-
flyttningar samt rehabilite-
ring efter skada/sjukdom. En 
annan stor del av Ale Rehabs 
arbetsuppgifter är att instrue-
ra omvårdnadspersonal samt 
skriva intyg vid bostadsan-
passningar för att göra det 
lättare för till exempel äldre 
att bo kvar hemma.

– En viktig grundregel som 
jag har lärt mig är att målet 
för Ale Rehab är att lära ut 
rehabiliterande förhållnings-
sätt, att omvårdnadspersonal 
ska hjälpa till så lite som möj-
ligt. Den enskilde personen 

ska stimuleras att försöka 
klara så mycket som möjligt 
själv för att inte riskera att bli 
passiv. Det är en intressant 
pedagogik, säger Paula Örn 
och tillägger:

– De utgör en viktig resurs 
både för personer hemma 
och för våra särskilda boen-
den, där det bland annat kan 
handla om att hitta rätt lyftse-
le och hjälpmedel i hemmet.

Dagen började med en 
kortare information om verk-
samheten och vad som är 
kommunens ansvar och vad 
regionen tar hand om.

– Enkelt uttryckt tar kom-
munen hand om de som inte 

kan ta sig själv till en vårdcen-
tral. Är du ung och har drab-
bats av en fraktur kan du själv 
ta dig till sjukgymnastiken. 
Då är du under regionens an-
svar, säger Paula.

Ut på fältet
Sedan bar det iväg ut på fäl-
tet. Ale Rehab besöker både 
personer som bor kvar i hem-
met och kommunens särskil-
da boenden och boenden för 
funktionshindrade.

– Det som slår mig är hur 
otroligt många fiffiga och 
smarta lösningar det finns, 
säger en imponerad Paula.

På enheten Ale Rehab 

jobbar tio personer, fysiote-
rapeuter/sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter. En av dem 
är Petra Andersson.

– Vi jobbar väldigt tätt i 
ett nära sammarbete runt pa-
tienten. Det känns väldigt bra 
att ha fått ge Paula en inblick 
i vårt arbete. Är det något vi 
skulle vilja skicka med henne 
så är det be-
hovet av små 
träningsrum, 
ett på varje 
äldreboende 
hade varit 
ö n s k v ä r t . 
Där skulle vi 
bättre kunna 

träna med till exempel stro-
kepatienter. Tillgången av 
korttidsplatser för personer 
med behov av omfattande re-
habilitering är en svår balans-
gång, men något vi ständigt 
behöver se över, säger hon.

En positiv förändring 
skedde för några år sedan när 
Västra Götalandsregionen 
enades om ett gemensamt 
hjälpmedelsavtal.

– Det blev en jättebra lös-
ning. Vi förskriver det hjälp-
medel patienten behöver och 
kan lämna tillbaka det som 
eventuellt inte fungerar efter-
som hjälpmedlen hyrs, säger 
Petra Andersson.

Ale Rehab har gemensamt 
med kommunens sjuksköter-
skor ett vårdplaneringsteam 
som arbetar med att gå på 
vårdplaneringar på sjukhusen 
för att fånga upp de patienter 
som har behov av sjuksköter-
ska och rehabilitering i hem-
met.

– Det finns alltid förbätt-
ringsområden, men jag har 
fått en bild av en fungerande 
verksamhet som ställer krav 
på stor planering och det 
känns som att vår personal 
har kommit långt, avslutar 
Paula Örn innan hon checkar 
ut för dagen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

”Hjälpa till så lite som
möjligt är den stora hjälpen”

Paula Örn på Ale Rehab:
ÄLVÄNGEN. Byggnationen 
av den nya  F-6-skolan vid 
Kronogården i Älvängen är i 
full gång.

En webbkamera ska nu 
installeras för att låta allmän-
heten följa. 

Projektledare Fredrik Jo-
hansson är positiv till idén.

– Meningen är att kameran 
ska ta bilder varje dag för att 
låta invånarna följa byggnads-
arbetet. Sen hoppas vi kunna 
klippa ihop det till en film så 
man får se hela bygget från 
grunden, säger Johansson.

Till sommaren är förhopp-
ningen att Ales invånare ska 
kunna se bilderna på kom-
munens hemsida och själva 
bygget fortlöper helt enligt 
planerna.

– Vi har inga problem med 
bygget, allt löper på pre-
cis som det ska så det känns 
väldigt bra, säger Fredrik Jo-
hansson.

VIKTOR KARLSSON

Nu när det har sa-
boterats ett otaligt 
antal bullerskydd 

från Surte i söder till Nol 
i norr till en enorm kost-
nad, så undrar jag varför vi 
skattebetalare skall stå för 
kostnaderna? 

Jo, för att det blir billigare 
att trixa med andras pengar 
än med sina egna. För i ärlig-
hetens namn, vem förutom 
Herr Pressfeldt och i viss 
mån redaktör Klöversjö 
bryr sig om att titta på gamla 
villor och hustak när man 
färdas på E45:an?

Av den vackra svenska 
naturen ser man inte mycket 
av när man kör i 100 km/h 
längs en starkt trafikerat 
Europaväg, men det kanske 
blir bättre med dom nya 
laminerade mörkare plastgla-
sen, fast då blir det ju synd 
om dom som bor innanför 
och inte har utblick över 
Älven längre. 

Det enda riktiga vore 
att riva allt och sätta upp 
bullerskydd typ det av trä 
som finns utanför Alebacken, 
tycker en trött skattebetalare.

 Gerhard Sebesta

i Medborgarhuset, Alafors 
den 10 mars 2015  kl 19.00
På dagordningen sedvanliga årsmöteshandlingar såsom 
årsberättelse, bokslut och vägavgift samt framläggande  

av debiteringslängd 2015 och fastställande av  
förfallodag för debitering 2015-04-30

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga  
14 dagar före årsstämman på Tempo i Nol.

www.nol-alaforsvagforening.se

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 6 mars 2015 
c/o Hans Hellman
Södra Ekhultsvägen 8, 
449 41 Nol

Nol - Alafors vägförening
kallar till årsstämma

Välkomna!

// styrelsen

Energideklaration 1750:- 
inkl. moms och resa

Nils Eriksson Tel. 0738-11 11 03
nils@energideklarationer.nu
www.energideklarationer.nu

Nils Energideklarationer AB

E id
Nils

Petra Andersson, legitimerad sjukgymnast, på Ale Rehab visar praktiserande kommunalrådet, 
Paula Örn, hur en träningscykel som bland annat är avsedd för rullstolsburna kan användas. 
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Problem i Älvängen
Det är inte bara i Skepplanda som 

hundägrna tycks lida av någon 
mystiskt sjukdom. Även i Älväng-

en! Från Björklövsvägen bort mot Netto 
räknade jag till minst 10 skithögar!

På gräsytan bakom bostadsområdet 
Ivar Arosenius/Göteborgs/Helgesvägen 
är det samma sak och där brukar barn 
leka.. Inte kul med skit under skorna. 

Hundskiten försvinner inte när man 
sparkar lite snö över det, som vissa tycks 
tro! Skärpning hundägare, plocka upp 
efter era hundar!              Sanna Nilsson Älvängen

Hellre trä än 
krossat glas

Nu ska skol- 
bygget bli film


