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ÄLVÄNGEN. Ale Seniorcentrum är redo att ta
emot sina första hyresgäster.
I dagarna går det
Vikadamm.
ning stundar senare i
vår, förklarar Catarina
Jutendahl, en av två
enhetschefer.

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Planeringen och byggnationen av Ale Seniorcentrum
har pågått under lång tid.
Första tanken på ett nytt äldreboende i Älvängen föddes
för många år sedan.
– Sedan lades Trollevik
ner och då blev det nödvändigt att först och främst
bygga ett särskilt boende
i Nödinge. Backavik ﬁck
prioriteras, berättar Ingela
Nordhall (AD), ledamot i
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
Många års väntan är nu
över. Under den närmaste
tiden kommer hyresgäster

och olika kommunala verksamheter att ta plats i huset.
– Hemsjukvård, hemtjänst, rehab, boendestöd,
familjehuset, dagverksamhet
och nattpatrull får alla Ale
Seniorcentrum som hemvist,
säger Monica Samuelsson
(S), ordförande i Omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden.
– Huset kommer att utgöra en arbetsplats för 160
personer. Alla kommer inte
att vara på plats samtidigt,
men här kommer att ﬁnnas
personal dygnet runt.
Totalt har det skapat 50
boendeplatser, 30 permanenta platser med inriktning
på demens och somatisk
vård. Övriga 20 blir så kalllade korttidsplatser.
– Göteborg är i ett skriande behov och vi kommer
att sälja platser till dem. Det
är nödvändigt för att få ihop
ekonomin, säger Samuelsson.
Varje avdelning har sin
särskilda färgsättning. Det är
bara korttidsplatserna som är
möblerade, övriga hyresgäster inreder sin lägenhet efter
eget tycke och smak.
– Här är alla rum lika stora. Så var inte fallet på Vika-
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– Ale Seniorcentrum står klart

Enhetschef Catarina Jutendahl tillsammans med Monica Samuelsson och Ingela Nordhall från Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i
Ale Seniorcentrums välbeÿnnanderum.

damm, säger Catarina Jutendahl och fortsätter:
– Varje enhet är försett
med ett litet kök och ett ge-

mensamt utrymme. I huset
i övrigt ﬁnns tillgång till ett
välbeﬁnnanderum, ett träningskök och en stor samlingssal där vi kan ha olika
typer av underhållning. Det
är redan bestämt att det blir
Fotbolls-VM på storbildsskärm.
Noterbart är också att Ale
Seniorcentrum är utrustat
med ett tillagningskök vilket
innebär restaurang och café
även för anhöriga och personal.
– Personal från dagverksamheten Axet ska hjälpa till
med bemanningen i caféet,
de ansvarar för tvätten av
alla arbetskläder och de ser
till att postgången fungerar
i huset, säger Catarina Jutendahl.
Vid årsskiftet stängde Älvängens aktivitetshus. Nu
är tanken att Ale Seniorcentrum ska utgöra den nya
basen för de frivilligverksamheter som ﬁnns i kommunens norra del.
– Inom kort är förhoppningen att det ska sjuda av

aktivitet här. Vi är övertygade om att det blir jättebra.
Ale Seniorcentrum öppnar
upp för ﬂer aktörer och
tillagningsköket ger oss nya
möjligheter, säger Monica
Samuelsson.
Hur ser det ut på personalsidan?
– Personalgruppen är intakt. Däremot kommer vi att
behöva utöka styrkan. På Vi-

kadamm hade vi 26 platser,
här är det 50. Rekryteringsprocessen har dock slagit
väldigt väl ut. Det är många
som attraheras av att få komma till ett helt nytt ställe och
vara med om att bygga upp
en ny verksamhet, avslutar
Catarina Jutendahl.
FOTNOT. Anna-Karin Sandberg
är namnet på den andra enhetschefen.

Enhetschef Catarina Jutendahl i samspråk med projektledare
Jenny Bohlin.

Ett av de rum som redan har möblerats.

