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Lödöse museum hittar du på
Museivägen 1, Lödöse. Välkommen hit!
010-441 43 83  www.lodosemuseum.se

Fri entré

PERMANENTA UTSTÄLLNINGAR  

Det medeltida Lödöse, Bilder av våra förfäder 

Varv & Sjöfart

TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR 

14 mars - 17 maj 

Rune Ekre och hans konstnärskap 

- en minnesutställning 

Vernissage 14 mars kl. 12

ARRANGEMANG 
14 mars och 18 april kl. 13-16 
Stick-café. Kom och handarbeta  
på Lödöse museum! 
Torsdag 12 mars kl. 19 
Svenskar i Shanghai -  
f.d. generalkonsul Bengt Johansson från Tunge berättar
Torsdag 26 mars kl. 19 
Rune Ekres konstnärskap - Hillevi Petersson berättar
Lördag 28 mars kl. 12-15 
Sjöfartshistorisk dag - visningar, föredrag om Götaverken 
Musikunderhållning 
7 - 10 april kl. 11-15 
Påsklov - tillverka papper av svamp och prova att skriva  
med gåspenna på medeltida vis

LILLA EDET. Lilla Edets 
kommuns satsning på 
äldreomsorgen har slag-
it väl ut. 

Det visar Sveriges 
Kommuner och Lands-
tings (SKL) öppna jäm-
förelse av äldreomsor-
gen i landets kommuner. 

Hemtjänsten i sin hel-
het rankas trea i riket 
med en nöjdhetsfaktor 
på 98% och särskilt bo-
ende rankas elva i riket 
med en nöjdhetsfaktor 
på 93%. 
Det är framför allt medvetna 
satsningar på bemötande, in-
omhusmiljön, maten och so-
ciala aktiviteter som får stort 
genomslag i årets ranking 

gällande äldreomsorgen. 
Inom mat och måltids-

miljö placerar sig Lilla Edets 
kommun bland landets 20 
bästa kommuner. Detta är 
ett område som kommunen 
under flera år medvetet arbe-
tat för att skapa en bra mål-
tidsmiljö med god och nyttig 
kost för sina brukare. 

– Den stora framgångsfak-
torn är att kost- och omvård-
nadspersonalen använder 
måltiden till flera ändamål: 
näringsintag, del av en akti-
vitet och ett tillfälle att dela 
erfarenheter och minnen, 
säger Yvonne Gunnars-
son Nord, verksamhetschef 
inom vård och omsorg. 

Mycket glädjande är också 
att personalens arbete med 

värdegrundsgaranti om soci-
al tid, det vill säga egen tid 
för dem som bor på äldrebo-
enden, har fått stort genom-
slag – och gäller för både för 
utomhus- och inomhusakti-
viteter. 

En förbättring som däre-
mot inte fick genomslag 
är personalkontinuiteten 
i hemtjänsten. 2014 hade 
hemtjänsten en väldigt stor 
volymökning av antalet 
hemtjänsttimmar, vilket fick 
konsekvenser för hur många 
personal som brukaren träf-
fade under en 14-dagars pe-
riod. Trots detta uppger per-
sonerna som har hemtjänst 
att man är mycket nöjd och 
att personalen tar sig tid. 

JONAS ANDERSSON

SKL:s öppna jämförelse av äldreomsorgen i landets kommuner ger Lilla Edet högt betyg. Bilden är 
tagen på Solängs äldreboende i Lödöse.

Högt rankad äldreomsorg

Lödöse 0520-66 00 10

Måndag-fredag 

8-21
Lördag-söndag 9-21

SUCCÉN
FORTSÄTTER!
FÄRSKA RÄKOR
(även havskräftor när priset tillåter)

FREDAGAR
OCH LÖRDAGAR

Färska 

räkor!

Här
kan du

köpa allt!

Hemgjorda såser:

Aioli, romsås m.m.

Gott färskt bröd:

Surdeg, baguetter m.m.

Varmt
välkomna!

Din nära 
MATBUTIK!


