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Västra Götalandsre-
gionens personalut-
skott har beslutat om 
ny resepolicy och nya 
riktlinjer för tjänstere-
sor. Policyn ska antas 
av regionfullmäktige. 

Policyn syftar till säkrare, 
billigare och miljömässigt 
bättre resor. Video- och te-
lefonkonferenser och bättre 
planering ska användas för 
att minska antalet resor och 
därmed miljöbelastningen. 
Det reseslag som är säkrast 
och orsakar minst miljöbe-
lastning ska användas. Ex-
empel är att välja kollektiv-
trafik istället för bil där det 
är möjligt och tåg istället för 
flyg där det är lämpligt. De 
resor som måste företas med 
bil ska i möjligaste mån styras 
över till regionens miljöbils-
flotta. När resor i tjänsten 

sker med egen bil ställs krav 
på att resan sker säkert och 
miljöanpassat. 

Alla fronter
– Västra Götalandsregionen 
måste jobba på alla fronter 
för att bidra till en minskad 
klimatpåverkan. Resepolicyn 
är ett viktigt bidrag till det ar-
betet, säger Karin Engdahl 
(s) ordförande i personalut-
skottet. 

– Det känns oerhört bra att 
vi idag har satt ner foten och 
tydligt visar att vi är beredda 
att aktivt arbeta för både mil-
jömässigt bättre och säkrare 
resor för våra anställda och 
förtroendevalda, säger Ceci-
lia Andersson (c).  

Personalutskottet har 
också lyft frågan om vilka 
förutsättningar det finns för 
våra anställda att vidareutbil-
da sig, samt lagt ett uppdrag 

att ta fram riktlinjer för sam-
ordning av lön och pension 
för senare beslut. 

Vidareutbildningar
– Det finns ett behov av 

att se över och utveckla for-
merna för vidareutbild-
ningar och vilka ekonomis-
ka konsekvenser det har för 
våra anställda, säger Birgitta 
Adolfsson (fp). Detta är en 
viktig fråga för den långsikti-
ga kompetensförsörjningen, 
och i grunden en jämställd-
hetsfråga. 

– Samordningen av pen-
sionsreglerna ska se lika ut 
i hela regionen, och i de 
fall det finns oklarheter ska 
dessa redas ut, säger Karin 
Engdahl.
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Regionens anställda ska resa 
säkert och klimatsmart 
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Julbutiken!Julbutiken!

Geléljus
med julmotiv

Stort utbud av pynt & juldekorationer i butiken
– Låt oss inspirera er!
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Dockhus & parkeringshus

Det är vi 
som säljer 
bostäder i 
ditt område.

Hans GötestamHans Götestam

0303-74 66 90 • www.axelssonsfast.se

Mer än bara mäklartjänsten

Birgitta StrömBirgitta Ström

Surte
En ljus och trevlig lägenhet med 
närhet till service och kommunika-
tioner. Balkong med plats för egna 
blommor, trädäck och vacker ut-
sikt. Stora fönster som ger mycket 
ljusinsläpp och fönster i badrum. 
Ny markis. Tvättstuga i källaren. 
Två källarförråd Vån. 3/3. 55,4 
kvm. Avg. 2.168:- inkl. värme, VA 
och kabeltv. Pris 650.000:- 
som utgångsbud. Ring för bokad 
visning den 27/11.

Ljus och trevlig 2:a

Surte
Mycket trevlig lägenhet om 55,5 
kvm boarea. Bra läge i Surte med 
närhet till kommunikationer och 
service. Genomgående ljusa färger 
och helkaklat fi nt badrum. 
Visst uppfräschningsbehov. Avgift 
2.126:- inkl värme och vatten,
kabeltv. Vån. 2/2. Pris 500.000:- 
utgångspris. Ring för bokad visning 
den 27/11.

Tvårummare med bra läge

Morgonstund bara för män
– Välbesökt frukostmöte i Nödinge
NÖDINGE. Det blev en 
riktig grabbig frukost.

Ett 25-tal seniorer 
samlades till en gemen-
sam morgonstund i 
Nödinge församlings-
hem i tisdags.

Förutom den nyttiga 
frukosten bjöds det 
också på nyttig infor-
mation från Handels-
bankens kontorschef i 
Älvängen, Peter Kor-
nesjö.

Uppslutningen blev god när 
Friskvårdsseniorerna i Ale 
bjöd in till frukostmöte i tis-
dags. Karl-Jonas Englund 
och Hugo Wallberg hade 
dukat upp en riklig buffé med 
bland annat ägg, frallor, fil, 
frukt och kaffe. Gästerna lät 
sig väl smaka av det digra fru-
kostutbudet och stämningen 
var minsann på topp runt de 
väldekorerade borden.

– Verkligen kul att så många 
ville komma. Det här koncep-
tet med frukost och temaföre-
läsning hoppas vi ska kunna 
leva vidare i framtiden, säger 
Karl-Jonas Englund.

Mätta och mycket belåt-
na kunde besökarna luta sig 
tillbaka och lyssna till mor-
gonens gästföreläsare, Peter 
Kornesjö från Handelsban-
kens kontor i Älvängen. En 
halvtimme ägnade han åt att 
prata om följande ämnen:

• Kreditoron i USA

•  Räntor och bostadspri-
ser

• Placeringar
• Seniorlån
Åhörarna deltog aktivt i 

diskussionen och Kornesjö 
fick besvara ett flertal frågor, 
inte minst beträffande senior-
lån och utvecklingen på bo-
stadsmarknaden.

– Fastighetspriserna 
kommer att sätta sig. Det 
är en tro som jag delar med 
många andra i branschen.

En varm applåd i den 
mörka novembermorgonen 
blev frukostgästernas tack till 
Peter Kornesjö.

  

Ett 25-tal pensionärer njöt av den frukostbuffé som hade 
dukats upp i Nödinge församlingshem.

Peter Kornesjö från Han-
delsbanken i Älvängen var 
morgonens gästföreläsare.
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