
HÄLJERED. Arbets-
marknadsenheten har 
flyttat sina verksam-
heter från Nödinge och 
Nol till Häljered.

Här blir arbetet med 
Vikingagården en platt-
form för sysselsätt-
ningen.

– Det här är toppen.
Framför allt är det posi-
tivt att vi har samlat 
vår verksamhet – och 
inte minst våra del-
tagare – till en plats i 
kommunen, säger Len-
nart Bergius, chef på 
Arbetsmarknadsenhe-
ten.

Ledning, administration och 
utbildning finns kvar i loka-
lerna på Ale Torg, men all 
praktisk verksamhet är sedan 
en tid tillbaka förlagd till Häl-
jered. Här ges långtidsarbets-
lösa chans till variationsrik ar-
betsträning. Mycket kretsar 
kring Vikingagården, särskilt 
under sommarhalvåret.

– Då kommer vi att hjälpa 
till med guidning, gillen, 
café, souvenirförsäljning och 
så vidare. Under vintern sker 
en hel del tillverkning avsett 
för Vikingagården i form av 
kläder och souvenirer. Sedan 
hoppas vi kunna vara till hjälp 
när hövdingahallen snart ska 
börja byggas, säger Lennart 
Bergius.

Satsningen på Vikingagår-
den ger Arbetsmarknadsen-
hetens verksamhet en me-
ningsfull inriktning.

Stor betydelse
– Våra insatser är av stor bety-
delse och det känner deltagar-
na. Vi tror att vi har hittat ett  
bra upplägg genom att flytta 
hit och samverka med viking-
agården, menar Bergius.

Förutom detta finns mäng-
der av andra uppdrag att 
utföra. De som vill arbeta 
praktiskt hjälper till med re-
parationer i skolor och för-
skolor i kommunen, tillver-
kar leksaker och syr babypa-
ket till u-länder, mjukisdjur, 
gardiner och klär om möbler 
till den kommunala verksam-
heten.

– Sedan har vi den yttre 
hemtjänsten som 120 hushåll 
nyttjar. Vi klipper gräs, skottar 
snö om det behövs och hjälper 
till med allt som äldre med-
borgare önskar. Kriteriet är 
att vara pensionär och funk-
tionshindrad eller ännu inte 
pensionär men funktionshin-
drad. De vi hjälper betalar en 
mindre eersättning till PRO 
per timme, berättar arbetsle-
dare Jerry Axelsson.

I de fräscha paviljonger-
na på Häljered finns också 
ett modernt kök, där bakning 
sker.

– Vi ansvarar bland annat 

för cafét i kommunhuset i 
Alafors, berättar Bergius.

Flytten till Häljered har 
blivit ett lyft, det märks både 
bland arbetsledare och delta-
gare.

– Gemenskapen har själv-
klart blivit mycket bättre när 
vi nu har samlats på ett ställe, 
säger Clara Manrique, ar-
betsledare och hennes kolle-
ga Curt Aronsson fyller i:

– Arbetsuppgifterna känns 
seriösa och miljön är stimu-
lerande.

Ulf, en av deltagarna, in-
tygar att dagarna blivit roli-
gare.

– Arbetsuppgifterna är inte 
lika tunga som tidigare och 
sedan är det väldigt fint och 
trivsamt här.

Kapacitet för 50
Det finns kapacitet att ta emot 
50 personer, men för tillfället 
är det bara fyllt till hälften.

– Det är positivt i sig. Det 
betyder att många har fått rik-
tiga jobb och vi vill ju att detta 
bara ska vara en startplatta och 
färre deltagare innebär att vi 
kan intensifiera arbetet mot 
Individ- och familjeomsor-
gens deltagare, menar Jerry 
Axelsson.

Förutom att fler människor 
är i arbete och att konjunk-
turen är fortsatt god i landet 
finns det andra skäl till att Ar-
betsmarknadsenheten just nu 

har färre deltagare.
– Nya direktiv från reger-

ingen ger inte Arbetsförmed-
lingen samma möjlighet att 
använda oss. Platser för ar-
betsträning ska i första hand 
köpas i det privata näringsli-
vet. Det är först i tredje fasen, 
efter jobb- och utvecklingsga-
rantins 450 dagar har löpt ut 

och eventuell arbetsträning 
har avslutats som vi kommer 
in med en mer långsiktig sys-
selsättning, förklarar Bergi-
us.

På Persgården finns också 
två av Ale kommuns äldsta 
hus, ett av dem byggt strax 
före 1825.

– Vi får se vad vi kan göra 

med dem på sikt, men visst 
vill vi bevara kulturhistorien 
här på gården, avslutar Len-
nart Bergius.
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"Det här är toppen"
Arbetsmarknadsenheten nu i nya lokaler

Personalen på Arbetsmarknadsenheten i Häljered. Jerry Axelsson och Lennart Bergius. Sit-
tande: Curt Aronsson, Fatme Al-Hashimi och Clara Manrique. Saknas på bilden gör Paula 
Karlsson.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Bil körde av vägen i Alafors

www.prefekt.eu

0303-74 91 91
Postvägen 2, 446 32 Älvängen

Prefekt Bevakning - ditt lokala vaktbolag

Prefekt bevakning har sedan starten i Ale haft  en fantastisk utveckling. 
Företagen i Ale har visat oss ett mycket stort förtroende. Vårt koncept med Fokus 
på Närbevakning får vi ständiga bevis för. 

Vi söker nu en

LARMINSTALLATÖR
Du måste kunna hantera anläggningar som exempelvis den nya Classic Pack,
Vi lägger stor vikt vid serviceinriktad, noggrannhet och social kompetens.
Anställningen baserad på timmar med målet att bli heltid.

Välkommen med din ansökan till:
Prefekt AB
Postvägen 2
446 32 Älvängen
Märk kuvertet med ”Larminstallatör”

Nödingevägen 2 • Tel: 0303-960 96 • www.battrebil.se

Aukt. återförsäljare & verkstad

Allbilsverkstad

Fri lånebil

Bilar, nya & begagnade

4-hjulsinställning

Däckverkstad

Varmt välkomnaRäntefri avbetalning av service

Däckhotell

Det var vid halv elva 
tiden i söndags förmid-
dag som en bil gick av 
E 45 och landade på 
taket i det djupa diket. 
Olyckan inträffade norr 
om den ljusreglerade 
korsningen i Alafors. I 
fordonet, som kom nor-
rifrån, färdades två per-
soner, men båda klara-
de sig undan olyckan 
utan allvarliga skador. 
Föraren kunde ta sig ur 
bilen för egen maskin 
medan räddningstjäns-
ten fick hjälpa till att 
plocka ut passageraren.
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En brand bröt ut i ett trapp-
hus på Mossvägen i Nol 
strax efter klockan 21 i mån-
dags. Det var en barnvagn 
som hade fattat eld och kraf-
tig rökutveckling uppstod, 
men räddningstjänsten var 
snabbt på plats och ingen 
spridningsrisk förelåg. Ingen 
person kom till skada.

Foto: Christer Grändevik

Brand i ett 
trapphus i Nol


