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Susanne Svantesson, Sara Svensson och Helene Eklund

Nordea, Ale Torg 12
0771-224488
nordea.se

Välkommen på visning 
hos Nordea Ale Torg 12!
Vi har fått förmånen att visa några av Elisabeth Falks vackra fotografi er hos 
oss på Nordea fram till och med fredagen den 15 juni och bjuder in dig för 
en titt.

Letar du efter hus eller lägenhet? Då är det klokt att prata med oss innan 
du går på visningar. På så sätt vet du hur mycket du kan låna och fi nansie-
ringen är klar den dag du fi nner drömbostaden. Vi skräddarsyr lånen efter 
din situation och dina behov.
Kom in till oss eller ring och boka tid för rådgivning.

Varmt välkommen!

BOHUS. På torsdag 
arrangeras ”Kamrat-
gala” på Bohusskolan.

Traditionen med att 
ha öppet hus har nu 
ersatts med ett nytt 
och fräscht koncept.

– Alla intäkter under 
kvällen kommer att 
tillfalla Vakna-fonden 
och föreningen Friends, 
som arbetar mot mob-
bing, säger Karin Wes-
terlind som sitter med 
i arrangörsgruppen 
tillsammans med Anna 
Andréasson och Sophie 
Lundberg.

Lite grand kändes det som 
att öppet hus-firandet hade 
spelat ut sin roll och högsta-
dieeleverna på Bohusskolan 
tyckte det var dags för något 
nytt. Idén till att arrangera 
en Kamratgala föddes i och 
med det samarbete som sko-
lans kamratstödjare har med 
Vakna.

– Vi tänkte att vi kunde ut-
veckla vårt samarbete och frå-
gade därför Thomas Berg-
gren om intresse fanns. Vi 
känner verkligen att detta 

kan bli en bra grej och förbe-
redelserna har pågått sedan i 
februari, berättar Anna An-
dréasson.

Eleverna har fått rela-
tivt fria tyglar vad det gäller 
programutformandet. Höjd-
punkten blir musikteaterföre-
ställningen ”Längst bak i klas-
sen”, som ska ge publiken en 
inblick i ungdomars liv.

– Det är 17 elever från års-
kurs 8-9 som deltar i teater-
gruppen. Repetitionerna har 
pågått i ungefär två månader, 
berättar Sophie Lundberg.

Musikteater
Musikteatern kommer att visas 
klockan 19, men ”Kamratga-
lan” tar sin början en timme 

innan. Det blir en konstut-
ställning, innehållande alster 
som eleverna själva har pro-
ducerat. Vidare kommer det 
att finnas kaffeservering, lot-
terier, plus att det bjuds på li-
vemusik.

– Vi hoppas och tror på 
många besökare. Att verka 
för en bra kamratskap och 
en skola utan mobbing känns 
helt rätt, avslutar Karin Wes-
terlind.

Kamratgala arrangeras på 
Bohusskolan

PÅ BOHUSSKOLAN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Karin Westerlind, Anna Andréasson och Sophie Lundberg är 
med i arrangörsgruppen för den Kamratgala som äger rum på 
Bohusskolan nu på torsdag. Bland annat blir det premiär för 
musikteatern ”Längst bak i klassen”.

– Öppet hus 
ersätts av 
nytt koncept

ÄLVÄNGEN | V. Industriområdet (bredvid Sportlife)

Ni hittar oss bakom det vita huset 
bredvid Sportlife. Parkering och 
entré på baksidan (mot älven).
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ALE. Arbetslösheten är 
rekordlåg i Ale.

Arbetsmarknads-
nämndens möte i juni 
bör därför bli ett ange-
nämnt möte och vid 
årsskiftet väntar en ny 
organisation, vilket kan 
betyda slutet för nämn-
den.

– Det blir troligtvis 
mest ett namnbyte, 
funktionen att föra 
en bred dialog mellan 
arbetsmarknadens 
alla parter om aktuella 
frågor kommer inte att 
förändras, åtminstone 
inte i Ale kommun, lovar 
kommunstyrelsens ord-
förande Jarl Karlsson 
(s).

Arbetsmarknadsnämnden är 
ett samverkansorgan mellan 
Ale kommun, näringslivet, 
länsarbetsnämnden, arbets-
förmedlingen, försäkrings-
kassan och fackliga organi-
sationer. Syftet är att på lokal 
nivå medverka till att målen 
för den nationella arbets-
marknadspolitiken uppnås. 
Särskilda utbildningsinsat-
ser och ungdomsarbetslöshet 
är normalt högprioriterade 
frågor på dagordningen, men 
i rådande högkonjunktur ser 
agendan annorlunda ut. Den 
öppna arbetslösheten i Ale är 
idag 2,5% och bland ungdo-
mar inte mer än 2,3%.

– Det är rekordlåga siff-
ror och nu handlar det mest 
om att hitta lösningar för 

att kunna förse näringslivet 
med kompetent arbetskraft. 
Många företag har stark till-
växt och stort rekryteringsbe-
hov, säger arbetsförmedlings-
chef Carina Wickström. 

De låga siffrorna för ar-
betslösheten i Ale förklaras 
dels av högkonjunkturen dels 
av en utvecklad dialog mellan 
olika parter.

– En mycket stor del i den 
här framgången har vi fått tack 
vare samarbetet mellan ar-
betsförmedlingen och familje-
stödsenheten i Ale. De slussar 
effektivare än någonsin män-
niskor till rätt instans. De som 
ska ha hjälp av arbetsförmed-
lingen kommer hit fortare, de 
som ska till försäkringskassan 
hamnar där och de som be-
höver familjestöd får det. Det 
finns en bra överblick idag 
och ingen ska behöva hamna 
mellan stolarna, förklarar Jarl 
Karlsson.

I Arbetsmarknadsnämn-
den ska de kreativa lösningar-
na förhoppningsvis se dagens 
ljus och sedan verkställas av de 
parter som berörs.

Bred dialog
– Sammansättningen i nämn-
den gör att vi kan föra en bred 
dialog. Jag har hört vid våra 
arbetsplatsbesök att kvalifi-
cerade yrkeschaufförer efter-
söks liksom moderna verk-
stadsarbetare. Säger de fack-
liga organisationerna samma 
sak? Vad säger arbetsförmed-
lingen? Kan vi erbjuda den ut-
bildningen eller finns kompe-

tensen redan? Diskussionerna 
i Arbetsmarknadsnämnden 
medför att vi får en bra grund 
för de förslag till beslut som vi 
kan föreslå andra att ta, säger 
Jarl Karlsson.

På Arbetsmarknadsnämn-
dens första sammanträde 
torsdag 7 juni kommer ar-
betsmarknadsläget i stort att 
diskuteras samt hur man fort-
sättningsvis kan jobba för 
att stärka det goda samarbe-
tet mellan arbetsmarknadens 
olika parter.

– Vid årsskiftet har reger-
ingen uttryckt en intention 
om att vilja ersätta nämnder-
na med lokala rådrum som i 
och för sig kommer att ha en 
liknande uppbyggnad, därför 
är det fortfarande möjligt att 
Arbetsmarknadsnämnderna 
blir kvar. Däremot är det sagt 
att länsarbetsnämnderna, Ar-
betsmarknadsverket och ar-
betsförmedlingen ska bilda en 
myndighet i framtiden. Vi får 
återkomma till det lite längre 
fram, säger Carina Wickström 
som har fått se arbetsförmed-
lingen anta en ny utmaning i 
högkonjunkturens Sverige.

– Idag handlar det inte 
bara om att förmedla jobb 
utan många företag anlitar 
oss som rekryteringspartner. 
Personalavdelningarna har 
inte tid att ta emot hundratals 
ansökningar, utan de låter oss 
sköta gallringen och kommer 
sedan in i ett senare mer avgö-
rande skede.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Rekordlåg arbetslöshet i Ale


