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Beijer Byggmaterial AB är Sveriges största rikstäckande bygghandelskedja som fi nns på 
ett 60-tal platser i landet, från Boden i norr till Malmö i söder. Våra kundgrupper är 
stora och små byggföretag och privatpersoner. Vi omsätter ca 4 miljarder SEK och är ca 
1 300 anställda. Vi ingår som en del i koncernen DT Group som bedriver verksamhet i 
Danmark, Norge, Finland och Sverige. På enheten i Älvängen  är vi 15 anställda och vi 
har en omsättning på ca 55 mkr. 

Beijer Byggmaterial AB i Älvängen söker en

LAGERSÄLJARE
Som lagersäljare kommer du att arbeta med försäljning mot såväl våra 
byggkunder som privatpersoner samt mottagning av varor och orderplockning. 
Du kommer att ingå i ett team på fyra personer.

Vi tror att du som söker har kunskap om byggmaterial samt erfarenhet av 
tidigare försäljning. Du har ett gott ordningssinne och god samarbetsförmåga. 
Som person är du driftig, serviceinriktad och inte rädd för att ta i. Det är även 
viktigt att du har kunden i fokus. En fördel är om du har truckkort, C-kort 
samt grundläggande datakunskaper.
Tjänsten omfattar heltid med tillträde snarast!

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta 
Siv Johansson på  070-961 91 73.

Din ansökan med meritförteckning skickar du snarast, 
dock senast den 15 maj till:
Beijer Byggmaterial AB, Åkarevägen, 446 37 Älvängen, 
Märk din ansökan ”Lagersäljare”. 

Det går även bra att skicka ansökan per mail till siv.johansson@beijerbygg.se 

Välkommen!

För ett hälsosammare liv

Var med och sätt Ale i rörelse!
Den gröna årstiden är här och det spritter i kroppen. Man får spring 
i benen och blir gladare och piggare. Det krävs inte mycket för att få 
positiva effekter och det är aldrig för sent att börja.

30 minuter om dagen för vuxna och 60 
minuter för barn. Allt på en gång eller 
uppelat 10 minuter åt gången.

FRISKA TAG - satsningen vecka 19-22 gör 
dig piggare och ger dig chansen att vinna 
fi na priser.

Fyll i aktivitetskortet och posta senast 10 juni. Vi publicerar vinnarna i 
Alekuriren 16 juni.

Promenera, cykla, greja i trädgården, storstäda, dansa, simma, lek eller ta en 
skogspromenad. Använd fantasin!

Kort fi nns att hämta på följande ställen:

 • Vårdcentralerna och Folktandvården i Bohus, Nödinge, Älvängen och 
  Skepplanda.

 • Apoteken i Nödinge och Älvängen

 • Bibliotek i Surte, Nödinge och Skepplanda

 • ICA Älvängen

 • ICA Nödinge
LE KOMMUNA

LEDIGA JOBB

Välkommen till Lycksele, staden i Lappland, som erbjuder växlande årstider med bra boende, intressant och 
växande marknad och trygghet för dina närmaste. Om du vill bo i en stad och samtidigt leva nära naturen är 
Lycksele svårslaget. Lycksele ligger i Västerbotten, endast 80 minuter från Arlanda mitt mellan kust och fjäll.
Tillsammans bygger vi för framtiden genom samarbete, utbildning och ny teknik.

BYGGNADSINSPEKTÖR
Myndighetsenheten är en del av Lycksele kommun och består av flera processer bygg, energirådgivning,
adress- och byggnadsregister miljö- och planering. Vårt mål är att bidra till ett säkert, tryggt och långsiktigt
hållbart samhälle med goda livsmiljöer. Vi strävar efter en organisation som kännetecknas av mångfald
eftersom vi vet att olikheter berikar. 

Alf Nilsson är
Byggnadsinspektör
och arbetar med processen bygglov, bygganmälan-
byggkontrollprocessen enligt Plan- & bygglagen 
och kommunal energirådgivning.

Vill du bli hans nya kollega?

I ditt nya arbete som byggnadsinspektör hos oss arbetar du i huvudsak med myndighets- och tillsynsfrågor.
Du kommer självständigt att arbeta med frågor som är knutna till bygglov-, bygganmälan- byggkontrollpro-
cessen enligt plan-och bygglagen. Arbetet innefattar även området energirådgivning. Du bör ha bygginriktad
eller energi-ingejörsutbildning eller annan bygg- och energi-inriktad bakgrund.

Verkar detta vara något för dig?

Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du tillförordnad enhetschef Roger Öberg tfn 0950-167 50
Byggnadsinspektör Alf Nilsson tfn 0950-167 34, 070-534 53 57 
Facklig företrädare för SKTF är Charlie Persson tfn 0950-167 51

Välkommen med din ansökan märkt med ref nr 59, bifogad meritförteckning och löneanspråk 
senast 1 Juni 2007. Du skickar den till: 
Lycksele kommun, Uppdragskontoret, 921 81 LYCKSELE 
eller platsannons@lycksele.se

Mer information om de lediga jobben finns på www.lycksele.se

TakarbeteTakarbete  
utföres utföres till lågpris.till lågpris.

Ring för fri offert.Ring för fri offert.

TakserviceTakservice
tel. 0735-78 83 79tel. 0735-78 83 79

VÅRMARKNADSLOTTERIVÅRMARKNADSLOTTERI

TrädgårdsmöbelTrädgårdsmöbel 
vit lott C130vit lott C130

utlämnadutlämnad

Under hela våren har 
vi kunnat följa dis-
kussionerna om hur 

Ale kommun är tvungen att 
sätta in stora sparåtgärder 
på våra skolor för att bud-
getpengarna för 2007 inte 
räcker till och för att anpas-
sa verksamheten efter ett 
minskat elevantal. Åtgär-
der som leder till att ett antal 
skolor får lägga ner och att 
de skolor som finns kvar får 
större klasser, med allt vad 
det innebär. 

Detta har inte gjorts utan 
protester. Många har en-
gagerat sig för att få ha sin 
skola kvar men när pengar-
na inte räcker till får man 
välja på pest eller kolera, 
eller som kommunstryrel-
sens ordförande Jarl Karls-
son sagt ”Vi prioriterar per-
sonal före lokaler för att ga-
rantera en trygg skola och 

mer kunskap åt alla” 

Fast konsekvensen av barn 
och ungdomsnämndens fast-
lagda budget blir både pest 
och kolera. Det räckte inte 
att lägga ner ett antal skolor 
i kommunen, dessutom 
kommer de 
skolor som 
är kvar få ett 
sparbeting 
som inne-
bär minska-
de lärartim-
mar. På Aro-
seniusskolan 
kommer det 
att innebä-
ra 2,5 årsarbetstjänster trots 
att elevantalet inte kommer 
att minska under budgetpe-
rioden utan vara samma som 
den förra. Detta trots att 
Barn och ungdomsnämndens 
ordförande Eje Engstrand 
sagt att ”När vi sammanfat-

tar året så tror jag inte att 
lärartätheten har minskat, 
tvärtom”. 

Skolan gör idag ett stort 
jobb för att våra barn skall 
få en bra grund att stå på 
för att klara sig som vuxna. 

Vi föräld-
rar undrar 
hur man skall 
kunna göra 
det med mins-
kade resur-
ser när man 
redan idag 
vittnar om en 
stor arbetsbe-
lastning. Vi 

undrar också vilka planer Ale 
kommun har för sina skolor 
framöver, när vi med bättre 
kommunikationer skall bli 
en mer attraktiv del av Gö-
teborg 

Skolråd 
för Aroseniusskolan

Angående Barn och ung-
domsnämndens budget 2007
– Pest och kolera

>>På Aroseniusskolan 
kommer det att innebära 

2,5 årsarbetstjänster 
trots att elevantalet inte 
kommer att minska under 

budgetperioden.<<


