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Hur ser framtidens arbetsmarknad ut?
- Jag tror att vi kommer att få se mer av rena yrkesutbildning-
ar framöver. Yrkesutbildningar kommer få en högre status än 
tidigare. När jag tänker på framtidens arbetsmarknad brukar 
jag fundera på vad det är vi inte kan flytta. Ta ett områden 
som till exempel vården. Du kan inte flytta de gamla till något 
låglöneland. Samma med byggjobben. Visst har det varit 
trendigt att ta in billig arbetskraft, men det där verkar vara på 
väg att vända. 

Vad ska man ta hänsyn till när man väljer jobb – intresse 
eller prognoser?
- Oavsett hur framtidens arbetsmarknad ser ut så tycker jag 
att man ska ta hänsyn till det man är intresserad av. Man kan 
inte välja ett yrke om man inte känner något intresse för det. 
Då funkar det inte. Det oroar mig lite att allt fler som kommer 
till mig i dag frågar vilket yrke de ska välja för att tjäna bra 
med pengar. Jag förstår att man vill tjäna pengar, det är själv-
klart, men jag tycker ändå att intresset borde gå i första hand. 

När är det för sent att byta karriär?
- Jag tycker att det är perfekt att börja fundera över sitt yrkes-
val i 35–40-årsåldern. Om du vill börja om är det en bra ålder 
att göra det i för du har fortfarande många år kvar i yrkeslivet. 
Fundera över hur du hamnade där du är, hur du trivs och hur 
du vill utvecklas framöver. 

Vad är det svåraste med ditt jobb?
- Det är att prata om framtiden. Många vill veta vilka yrken de 
ska välja för att få jobb i framtiden. Det är fullt förståligt, men 
jag är skeptisk mot prognoser. Jag minns när man sa till de 

som studerade till tandläkare att hoppa av utbildningen för 
att det inte fanns några jobb. Och länge har det pratats om 
den stora brist på arbetskraft som kommer uppstå när 40-ta-
listerna går i pension, men det verkar som om vi anpassat oss 
till detta redan genom olika rationaliseringar. 

Det roligaste?
- Det är att man får möjligheten att erbjuda människor en 
andra chans. Du kanske hade det trassligt i grundskolan och 
på gymnasiet, du kunde inte göra dig själv rättvisa. Komvux 
erbjuder dig nya möjligheter att ta igen det du förlorade. Det 
är inte bara något som individen tjänar på, utan hela samhäl-
let. Det är därför det är så viktigt att Komvux finns.

Vill du ha hjälp med dina framtidsplaner? Boka ett möte med 
studievägledare Kenneth Widell, tfn 0303-33 01 39. 

Lärcentrum Komvux i Ale erbjuder dig intressanta kurser 
och vidareutbildningar. Du hittar vårt kursutbud på www.
ale.se. Sista ansökningsdag är onsdagen den 15 maj.

Kenneth Widell guidar dig rätt
Kenneth Widell, studievägledare på Lärcentrum Komvux i Nödinge

De fem hetaste jobbet:
Fritidspedagog
Yrkeslärare
Förskollärare
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De fem kallaste jobben:
Journalist
Apotekare
Naturvetare
Bibliotekarie
Ekonom

(Källa: Högskoleverkets prognos om framtida rekryteringsbehov)

Välkommen till Ale och Sverige! 
Du som blev svensk medborgare under 2007 inbjuds till 
Vikingagården fredagen den 6 juni. Vi samlas kl 11.00 för 
guidning, lunch och en ceremoni. Därefter följer en busstur 
till några av våra vackraste platser i Ale kommun. Dagen 
avslutas med nationaldagsfirande i Prästalund.

Du som vill vara med och gratulera de nyblivna svensk-
arna är också välkommen! Alla som vill vara med anmäler sig 
senast den 23 maj till Hanna Hogström, kommunledningsse-
kreterare, tfn 0303-33 02 70 eller maila till hanna.hogstrom@
ale.se. Obs: begränsat antal platser.

Dags att inventera PCB 
i byggnader
Du som äger en byggnad som är renoverad eller byggd 
mellan 1956 och 1973 måste inventera förekomsten av PCB 
senast den 30 juni 2008. 

PCB (polyklorerade bifenyler) är en samling miljögifter som 
bland annat kan påverka immunförsvar och fortplantning. 
Användningen av PCB förbjöds 1972, men ämnet finns fort-
farande kvar i miljön på grund av dess kemiska stabilitet och 
långa nedbrytningstid.

En ny förordning om PCB trädde i kraft den 1 mars 2007. 
Förordningen berör främst fastigheter byggda eller renove-
rade mellan åren 1956 och 1973, dock inte en- eller tvåbo-
stadshus.

Om du äger en byggnad som omfattas av förordningen 
ska du inventera förekomsten av fogmassor, golvmassor, 
isolerrutor, kondensatorer och andra utrustningar som kan 
innehålla PCB. För fog- och golvmassor finns krav på sanering. 
Övriga produkter, varor och utrustningar ska märkas så att 
det tydligt framgår att de innehåller PCB.

Inventeringsresultatet med analysresultat och situations-
plan som visar var proverna har tagits samt var PCB konsta-
terats ska redovisas senast den 30 juni 2008 till miljö- och 
byggförvaltningen. Visar provtagning på halter över 500 ppm 
(500 mg/kg) ska en handlingsplan för sanering bifogas som 
visar vilka åtgärder fastighetsägaren planerar för att skilja ut 
och omhänderta PCB-produkterna som farligt avfall när de 
blir avfall.

För mer information
Ring miljö- och byggförvaltningen på tfn 0303 33 05 98.
Du hittar också mer information om PCB, inventering, sane-
ring med mera på följande webbplatser:
www.srf.nu, Svenska Fogbranschens Riksförbund 
www.sanerapcb.nu, Miljökonsultgruppen i Stockholm HB 
www.naturvardsverket.se, Naturvårdsverkets webbplats, 
www.lagrummet.se, om Förordningen om PCB med mera. 

Kommunens växel stängd 
kvällen den 12 maj
Kommunens växel ska startas om kl 16.30 den 12 maj. Därför 
kommer inga fasta nummer att fungera under kvällen. 
Behöver du komma i kontakt med kommunen kan du ringa 
tfn 0704 32 03 44 . Tisdagen den 13 maj går det att ringa som 
vanligt igen.

Kom till skolans dag 
på Bohusskolan
Tid: Tisdagen den 13 maj, kl 16.30-21.00
Plats: Bohusskolan, Skolvägen 12, Bohus

Testa ansiktsmålning, delta i vår vetenskapsfestival, se en tea-
terföreställning och ät och njut av gott hembakat fikabröd. Se 
vår fina skola, träffa vår trevliga personal och duktiga elever.

Mer information hittar du på www.ale.se. Du kan också 
ringa Wivan Weiland, lärare på Bohusskolan, tfn 0303-330 140.

Kenneth har arbetat som studievägledare i 22 år, 
först på grundskolan och nu på Lärcentrum Komvux i 
Nödinge. Han hjälper vuxna människor att hitta sina 
intresseområden och lägga upp studieplaner. I hans 

arbete ingår att ha koll på hur arbetsmarknaden ser ut,  
vilka utbildningar som finns och vilka kvalifikationskrav 
som behövs. Kenneth tycker sig se att allt fler väljer yrke 
efter lön men menar att det är intresset som borde styra.

Jarl Karlsson, kommunstyrelsens ordförande

Stort tack! 
till alla ungdomar och övriga som medverkat till att 
göra Festivalborg till en sådan succé. 

Gör din röst hörd - 
tyck till om Ale kommun
Var med och påverka Ale kommus utveckling. Vi söker folk till 
vår medborgarpanel. Medborgarpanelens deltagare ska vara 
16 år eller äldre, bo i kommunen och inte vara aktiv i någon 
av kommunens politiska nämnder eller kommunfullmäktige.

Anmäl dig genom att skicka ett mail till medborgarpane-
len@ale.se eller genom att ringa till Stefan Lydén, förvalt-
ningssekreterare, på tfn 0303 33 03 60.

Jobba med parkarbete 
i sommar
Tekniska förvaltningen söker åtta duktiga sommarvikarieran-
de parkarbetare.  Vi ser gärna tjejer som sökande. Du ska ha 
fyllt 18 år och inneha körkort. Är du intresserad? Ring Marie 
Greger, ekonomiassistent, på tfn 0303 33 03 01.


