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Vill Du jobba hos oss?
Ale Elförening söker

Distributionselektriker
Du hamnar i ett expansivt elnätföretag i Ale, 

en stark del av Göteborg.

Intresserad - frågor?
Kontakta Thomas Jonemark på 0303-33 24 14

som gärna berättar om vårt arbete.

Välkommen med din ansökan som vi vill ha 
senast 15 juni till adress 

Ale Elförening, Box 3004, 449 14 ALAFORS

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!

1-ÅRIG
FRISÖR

UTBILDNING
Även för dig

över 20 år
En av nordens 

äldsta frisörskolor 
grundad 1938.

NFI Frösövägen 7
832 43 FRÖSÖN
Tel 063-51 38 38

www.nfi.cc

Den nya bron över 
järnvägen mellan 
Nygård och Hålan-

da ingår som en del av dub-
belspårsutbyggnaden mellan 
Torbacken och Hede och har 
under lång tid funnits med 
i projektets planering. Vid 
samråd med Vägverket om 
utformningen av bron läm-
nades inga synpunkter. Ban-
verket fick inte heller några 
synpunkter på brons ut-
formning och placering vid 
samråd och utställning av 
järnvägsplanen.

Vi på Banverket satsar stora 
resurser på att förstärka sä-
kerheten kring järnvägen. 
Att bygga bort plankorsning-
ar är ett av de mest effekti-
va sätten att minska olyck-
or. Den nya bron mellan 
Nygård och Hålanda ersätter 

den befintliga plankorsning-
en vid Electrolux när nya 
järnvägen står klar. När hela 
dubbelspåret mellan Göte-
borg och Trollhättan är fär-
digt kommer det enbart att 
finnas planskilda korsningar 
på sträckan. 

Bo Larsson, Banverket

Svar till signaturen 
Oroliga Balltorpsbor

Kommunal servi-
ce har större inver-
kan på kommuninvå-

narna än vad servicen inne-
bär. Detta gäller framför allt 
på landsbygden. De som valt 
att bygga sina hus kring den 
kommunala servicen ute på 
landsbygden blir i stort sett 
gislantagna då kommunen 
väljer att ta bort servicen. 
De kan antingen bli tvungna 
att ändra sin livsföring eller 
att flytta från sitt boende. 

Detta kan visa 
sig vara eko-
nomiskt för-
ödande för 
dem då priset 
på huset kan 
ha sjunkit 
kraftigt när 
den kommu-
nala servicen 
dragits in. 

Vi kan konstatera att alla 
partier i valrörelsen lovade 

att hela Ale 
skulle leva. 
Alla tryck-
te på vikten 
av närhet, 
inte minst 
den nuvaran-
de Ks ordfö-
rande som i 
varje anföran-
de han hållit 
talat om att i 

Ale skall det vara nära. Uti-
från detta borde det inte vara 

svårt för den nuvarande ma-
joriteten att vara med och 
fatta beslut om att få igång 
dessa skolor igen. 

Vi yrkar på:
• Att Alvhemsskolan 

öppnas igen och där bedriver 
förskola och skola 1-3

• Att Starrkärsskolan 
öppnas igen och där bedriver 
förskola och skola 1-3

• Att Alaforsskolan fort-
sätter att bedriva förskola 

och skola 1-5.
• Att Hålanda förskola 

öppnar igen.
• Att finansiera ovanstå-

ende inom ramen för en ny 
detaljbudget för BU nämn-
den.

Allians för Ale
Jan Skog (m)

Roland Wall (c)
Sune Rydén (kd)

Rose-Marie Fihn (fp)

Motion angående Alvhems-, Starrkärs- och 
Alaforsskolan samt Hålanda förskola

Enligt Rädda Barnens 
senaste rapport, så har 
antalet barn som klas-

sas som fattiga ökat. Idag 
lever cirka 250 000 barn i 
Sverige i ett hem, som an-
tingen lever på socialbidrag 
eller har låg inkomststandard 
och klassas därav som fattiga.

Det är särskilt två fakto-
rer som ökar risken att växa 
upp i en fattig familj: Att ha 
utländsk bakgrund, eller att 
leva med en ensamståen-
de förälder. Den ekonomis-
ka fattigdomen mångdubb-
las om båda faktorerna sam-
manfaller.

FN:s konvention om bar-
nets rättigheter, barnkonven-
tionen, säger att alla barn har 
rätt till en skälig levnadsstan-

dard och att staten ska sträva 
efter att förverklig barnets 
sociala, ekonomiska och kul-
turella rättigheter, ”till det 
yttersta av sina resurser”.

Barns levnadsstandard 
handlar inte enbart om ma-
teriell standard och fysisk ut-
veckling, utan den ska också 
bidra till barnets hela ut-
veckling. Det kan till exem-
pel handla om möjligheten 
att delta i olika fritidsaktivi-
teter som exempelvis musik-
skola, ridskola eller annat. I 
de familjer som lever under 
enkla förhållanden hamnar 
barnens fritidsaktiviteter 
längst ner på prioriterings-
listan.

Många barn i Ale utesluts 
från aktiviteter som ses som 

självklara för deras klasskam-
rater och kompisar. Denna 
sociala utestängning i barn-
domen är en av de största or-
saker för utanförskap längre 
fram i livet, som i sin tur 
leder många ungdomar in på 
brottslighetens bana.

Att klassamhället är här 
har knappast undgått någon, 
men med gemensamma an-
strängningar så kan vi lindra 
dess konsekvenser, med öka 
segregation och utanförskap 
samt destruktiva beteenden 
bland våra unga som följder.

Den mångkulturella 
föreningen i Ale

Odhiambo Shadrach
Jean Altun

Det nya klassamhället och dess baksidor

Torsdag 10 maj

Skadegörelse
Restaurangen på Ale Torg 
utsätts för skadegörelse. En 
ruta krossas.

Fredag 11 maj

Stöld av telefon
Stöld av en mobiltelefon i en 
butik i Älvängen. Den miss-
tänkta kvinnan grips, men 
släpps efter förhör.

En ryggsäck, tillhörande en 
chaufför, tillgrips ur bussgara-
get i Älvängen.

Flera personer blir bestulna 
på sina väskor och andra till-
hörigheter då de besöker Jen-
nylund.

Lördag 12 maj

Trädgårdsmarodör
Skadegörelse i en trädgård i 
Nödinge. Någon har roat sig 
med att riva upp växter och 
blommor.

Nattligt inbrott på ett gatu-
kök i Älvängen. Gärningsmän-
nen tillgriper bland annat ciga-
retter. Vissa tips finns i ären-
det.

Tisdag 14 maj

Brott mot knivlagen
En bil kontrolleras på gokart-
banan i Nödinge. En av polisen 
känd gärningsman gör sig skyl-
dig till brott mot knivlagen.

Onsdag 15 maj

Inbrott i Nödinge
Inbrott i Nödinge församlings-
hem. Tjuvarna krossar ett föns-
ter och tillgriper telefoner och 
en datamus.

Antalet anmälda brott under 
perioden 11/5 – 16/5: 35. Av 
dessa är fem bilinbrott och 
fyra skadegörelser.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:>>Alla partier i valrörelsen 

lovade att hela Ale skulle 
leva. Alla tryckte på vikten av 
närhet, inte minst den nuva-

rande Ks ordförande som i varje 
anförande han hållit talat om 

att i Ale skall det vara nära. <<

Ingen tidning?
Maila oss.

ingentidning@alekuriren.se
Uppge namn, adress och 

telefonnummer till aktuell adress.
Eller ring Svensk Direktreklam: 0522-68 11 00


