
SKEPPLANDA. Bengt 
Larsson och Märit Nil-
vall grundade Ale 
Demensförening.

Här kan anhöriga till 
dementa utbyta erfa-
renheter och få stöd 
i ett liv som plötsligt 
vänt blad.

I veckan fick de ta 
emot årets Vitsippspris 
av Kristdemokraterna 
i Ale.

– När en anhörig drabbas av 
demens förändras allt, säger 
Bengt Larsson, ordförande i 
Ale Demensförening.

De är inne på sitt tredje 
år och har nu blivit 74 med-
lemmar. Verksamheten ut-
vecklas hela tiden och styrel-
sen är väldigt tacksamma för 
sitt samarbete med Studieför-
bundet Vuxenskolan och Ale 
kommun.

– Mycket handlar om att 
skapa gemenskap och visa 
anhöriga till dementa att de 

inte är ensamma, säger Lise-
lotte Lind, sekreterare i för-
eningen.

Alla nickar instämmande 
när lokaltidningen tillsam-
mans med representanter för 
Kristdemokraterna i Ale träf-
far eldsjälarna.

– Det är viktigt att kunna 
skratta åt eländet och fram-
för allt att bryta isoleringen 
som många anhöriga känner, 
menar Märit Nilvall.

Ny sköterska
Ale Demensförening försö-
ker också påverka demens-
sjukvården. Nyligen gavs ett 
löfte från Vård- och omsorgs-
förvaltningen om att en de-
menssjuksköterska ska tillsät-
tas i Ale.

– Demenssjukvården i Ale 
är inte bäst i Sverige, men 
den är inte sämst heller. Med 
en demenssjuksköterska blir 
det en klar förbättring, säger 
Bengt Larsson.

Föreningen vill också ut-
veckla och förbättra miljön 

runt kommunens dementbo-
enden.

– Det handlar om att skapa 
sinnenas trädgård. Dofter 
och färger är väldigt viktiga 
för dementa, menar Liselot-
te Lind.

Ale Demensförening upp-
vaktades i onsdagseftermid-
dag av Kristdemokraternas 
Kjell Klerfors och Birgit 
Hansson.

– Vi har blivit uppmärk-
sammad om att Ale Demens-
förening är många anhöriga 
till stor hjälp. Vitsippsprisets 
primära syfte är att belöna 
osjälviska insatser för andra 
människor. Det mottot lever 
verkligen den här föreningen 
upp till och därför vill vi över-
lämna årets Vitsippspris till 
initiativtagarna bakom för-
eningen, Bengt Larsson och 
Märit Nilvall, sa Kjell Kler-
fors samtidigt som han räckte 
över det exklusiva konstver-

ket.
Det bjöds också på Vit-

sippstårta i Skepplanda för-
samlingshem.

– Vi gläds åt utnämningen, 
men har fortfarande mycket 
kvar att göra i föreningen. 
Alan Howlette jobbar bland 
annat med att skapa en bra 
hemsida, säger Bengt Lars-
son.

Demens är ett sjukdoms-
tillstånd som drabbar delar 
av hjärnans funktioner och 
ger ett livslångt handikapp. 
Det innebär bland annat att 
minnet svikter, orienterings-
förmågan försämras, talet 

bryts ned och kommunika-
tionen med andra människor 
blir svår att hålla.

– Det gör att anhöriga 
plötsligt får stifta bekant-
skap med en ny individ och 
dessa kräver mycket vård och 
omsorg. Det är som att vända 
blad till ett nytt kapitel. Vi vill 
med uttrycket "De anhöriga 
sjukdom" visa på det stora 
och tunga ansvar som läggs på 
anhöriga. De behöver också 
ett stort stöd, vilket vi hoppas 
kunna bidra med i förening-
en, säger Märit Nilvall.

Kristdemokraternas moti-
vering lyder:
"Bengt Larsson och Märit Nil-
vall kom för några år sedan i 
kontakt med personer som var 
dementa. De funderade på hur 
man skulle kunna hjälpa dessa 
och deras anhöriga som ofta bar 
på en stor börda. De kom då på 
idén att starta en förening, Ale 
Demensförening. De var bra 
på att värva medlemmar. För-
eningen har nu 74 medlemmar. 
Styrelsen är mycket aktiv och 
har värvat sponsorer bland de 
lokala företagen. På så sätt kan 
föreningen ordna utflykter och 
möten för de dementa och deras 
anhöriga. För dessa idella insat-
ser vill vi tilldela Bengt Lars-
son och Märt Nilvall årets Vit-
sippspris."
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Kristdemokraterna i Ale, Kjell Klerfors och Birgit Hansson, överlämnade i onsdags årets Vit-
sippspris till Ale Demensförenings initiativtagare Märit Nilvall och Bengt Larsson. På bilden 
ses delar av styrelsen. Från vänster: Birigit Hansson, Kjell Klerfors, Liselotte Lind, Bodil 
Westlund, Alan Howlette och Bengt Larsson.

GRATTIS!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Bengt Larsson och Märit Nilvall fick årets Vitsippspris Vitsippspris

VITSIPPSPRISET
Kristdemokraterna i Ale har delat 
ut Vitsippspriset sedan 1997. Utmär-
kelsen går till person eller fören-
ing som utfört en osjälvisk handling. 
Tidigare mottagare har varit:
1997: Soarén Aroseniusskolan
1998: Börje Börjesson
1999: Nolambulansen
2000: Ingvar Hansson

2001: Himlabacken / Alebacken
2002: Föreningen Svanen
2003: Christina Hansson
2004: Egil Midtbö
2005: Thomas Berggren
2006: Gerhard Sager
2007: Michael Svensson
2008: Shadrach Odhiambo
2009: Bengt Larsson/Märit Nilvall

Ring 0303-74 86 11 eller 
besök oss på Göteborgsvägen 94 i Älvängen

Låt en robotklippare 
sköta gräsmattan.
Automower® klipper gräset dag och natt och den hittar själv till sin basstation när 
batterierna behöver laddning. Automower® är lättskött, tystgående, miljövänlig och säker. 
Den har larm och stöldskydd som hindrar obehöriga att använda den. Passar alla typer 
av gräsmattor.
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Pröva våra hemmagjorda sillinläggningar. 
En självklarhet på midsommarbordet

Till vardag eller fest! Med Backa Fisk blir det bäst!

Ale Torg

ÖPPETTIDER
Tis - tors 10-18
Fredagar 10-19
Lördagar 10-17

Midsommarafton 10-14Midsommarafton 10-14
Midsommardagen stängtMidsommardagen stängt

0303-22 90 95


