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Har du koll på 
dina rättigheter?
Hos oss får du bra konsumentråd!

Nu också för dig i Ale kommun.

Vi ger utbildning i konsumenträtt till skolor,
företag, föreningar och organisationer, gör
marknadskontroller och medverkar i en rad pro-
jekt och evenemang som rör vår konsumtion. 

• Ring våra konsumentrådgivare 
tel 031-61 15 15, mån-tors kl 9-12.

• Titta på vår hemsida, 
www.konsument.goteborg.se 

• Skicka e-post till 
info@konsument.goteborg.se

• Besök oss på Postgatan 16 i Göteborg.
Receptionen öppen mån-fre kl 08.30-16.30.
Lunchstängt kl 12-13.

Välkommen till 
Konsument Göteborg 

Som konsument kan du inte vara expert på allt. Därför finns vi.
Har du frågor inför ett köp eller klagomål på sådant du redan köpt?

Fråga oss – och vi svarar. 
Vi ger dig råd i konsumentfrågor som t.ex. boende, internet/teletjänster,
bilköp, försäkringar, resor och reklam.

Alebo!

Stängt pga
flyttning!

Från och med kl 12.00 torsdag 11 
januari och hela fredag 12 januari 

har vi stängt pga flyttning.

Vi öppnar igen den 15 januari i 
nya lokaler på Ale Torg.

Telefonnummer och postadress 
är oförändrade.

Entrén till vårt nya kontor är belägen 
mellan systembolaget och Audio Video.

Airis är ett unikt projekt som 
handlar om att skapa möten 
och samarbete mellan kultur-
livet och arbetsplatser. Inga 
specifika krav ställs på resul-
tat. Projektet kan leda fram 
till konkreta konstnärliga pro-
dukter, men är inget krav. Det 
västentliga är att det uppstår 
ett kreativt klimat som skapar 
ny kunskap och nya perspek-
tiv i båda riktningarna.

– Det har varit en fantastisk 
arbetsplats att vara på. Perso-
nalen har varit väldigt mot-
taglig, säger Linda Tedsdot-
ter och fortsätter:

– Detta är ett väldigt an-
norlunda sätt att arbeta på. 
Det finns inget krav på slut-
produktion även om vi fak-
tiskt har lyckats få till stånd 
en musikvideo.

Dokumenterade
Första fasen i projektet ägnade 
Linda Tedsdotter åt research 
och kontaktskapande arbete. 
Processen dokumenterades 
genom framförallt intervjuer 
med konstnären och arbets-
platsrepresentanter.

– Konstnärlig frihet, sam-
arbete och dialog är förut-
sättningar för ett lyckat ar-
betsplatsprojekt, säger Linda 
Tedsdotter.

Så var det då detta med mu-
sikvideon. Efter att ha fångat 
ljud som de butiksanställda 
hör varje dag skapades en låt 
som senare blev en musikvi-
deo.

– Vi har filmatiserat sådan 
saker som personalen dag-
drömmer om då de är på sin 

arbetsplats. Det har resulterat 
i en musikvideo som nu håller 
på att sammanställas och som 
personalen sedan ska få ta del 
av, förklarar Linda Tedsdotter 
och tillägger:

– Faktum är att det blev en 
salig blandning av dagdröm-
mar, alltifrån FBI-agent till 
någon som förde drömmarna 
till ett dansgolv på krogen.

Fördröjdes
Projektet skulle egentligen 
ha avslutats innan jul, men på 
grund av ägarbytet i höstas 
fördröjdes arbetet ett antal 
veckor.

– Det var synd att vi fick 
ett uppehåll i projektet och 

tvingades till en omstart. På 
det hela taget tycker jag ändå 
att det blev riktigt lyckat, 
säger Susanne Eliasson och 
avslutar:

– Projektet har hjälpt till 
att sudda ut gränser mellan 
de olika avdelningarna och vi i 
personalen har lärt känna var-
andra på ett ännu bättre sätt.

Asiris – personalvård med konstnärlig prägel på ICA Kvantum
NÖDINGE. Tidigt i våras påbörjade konstnären 
Linda Tedsdotter projektet Airis på Ica Kvantum i 
Nödinge.

Nu går projektet in i sin slutfas och utan att 
ha satt upp några mätbara mål kan deltagarna 
åtminstone se tillbaka på en rolig tid.

– En annorlunda form av personalvård. Vi har 
haft jättekul, säger Susanne Eliasson som ingått i 
projektgruppen.

I onsdags besökte konstnären Linda Tedsdotter Ica Kvantum på Ale Torg en sista gång för att 
avsluta projektet Airis. Hon passade bland annat på att filma Susanne Eliasson.

Konstnären Linda Tedsdot-
ter har ansvarat för projek-
tet Airis.
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PÅ KVANTUM
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


