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Nu satsar Ale kommun 
på att företrädesvis 
invandrare och flyk-
tingar ska

komma ut i arbetsli-
vet. Tillsammans med 
sju andra kommuner 
har Ale startat

LYSA-projektet (livs-
kompetens och yrkes-
utbildning i samverkan 
för arbete)

där man erbjuder 
yrkesutbildningar till 
arbetssökande.

LYSA-projektets målsättning 
är att underlätta för gruppen 
invandrare/flyktingar över 
20 år att träda in på arbets-
marknaden. Totalt är det fem 
olika yrkesutbildningar som 
erbjuds: bageri/konditori, 
handel/försäljning, lokal-
vård, personlig assistent, och 
restaurang/storhushåll.

Stort intresse från de 

arbetssökande
Utbildningarna har varie-

rande längd men håller som 
längst på i 35 veckor.

Under utbildningen varvas 
teori och praktik. Intresset 
för yrkesutbildningarna är 
stort, både från de arbetssö-
kande och från arbetsgivare 
som erbjuder yrkesutbild-
ning på sin arbetsplats.

– Yrkesutbildningarna är 
en biljett in i arbetslivet. Vi 
erbjuder en start på din fram-
tida yrkeskarriär, säger Tage 
Lindström som är en av pro-
jektledarna.

Ale kommun har tidigare 
drivit liknande projekt men i 
mindre format.

Projekten har varit mycket 
lyckosamma.

– De flesta av deltagarna 
har fått jobb. Nu har vi 
utökat projektet. Vi samar-
betar med fler kommuner 
och kan erbjuda våra invand-
rare och flyktingar ännu fler 
möjligheter, säger Inga-

Lena Lindenau, rektor på 
Lärcentrum Komvux i Ale.

���

LYSA-PROJEKTET
• Projektet kallas LYSA som står för 
Livskompetens och Yrkesutbildning i
Samverkan för Arbete.
• Projektägare är Vårgårda kommun
• Kommuner som samverkar i LYSA 
projektet är: Ale, Herrljunga,

• Kungälv, Lilla Edet, Stenungsund, 
Tjörn och Ulricehamn.
• Budgeten är på 30 miljoner varav 
12 miljoner är ESF-stöd.
• Projektet pågår mellan juni 2008 
till och med sista juni 2010

Inga-Lena Lindenau, rektor 
på Lärcentrum Komvux i 
Ale.

Jobb till invandrare och 
flyktingar i Ale kommun

ÄLVÄNGEN. Kollektio-
nen är begränsad och 
kläderna måttsydda.

Produktionen sker 
i Älvängen, men kun-
derna kommer från hela 
Göteborgsregionen.

– Många har tröttnat 
på att springa runt i 
butiker i jakten att för-
söka hitta rätt storlek. 
Det här är ett bekvämt 
sätt, man får personlig 
service och formar sitt 
plagg efter eget öns-
kemål, säger Pernilla 
Fagerholm, en av två 
delägare i företaget 
pam & pfager.

Det var i våras som Pernil-
la Fagerholm gick i kompan-
jonskap med Pia Malmgren 
från Ytterby. Pia hade drivit 
rörelsen på egen hand i 14 år. 

I samband med det nya äga-
reförhållandet antogs namnet 
pam & pfager.

– Jag känner Pia sedan ti-
digare och är väl initierad i 
den verksamhet som hon har 
byggt upp. Konceptet till-
talar mig och det var därför 
som jag beslutade mig för att 
hoppa på det här, säger Per-
nilla Fagerholm.

– Det känns också väldigt 
kul att plocka upp en gammal 
tråd. Jag har en beklädnad- 
och designutbildning i grun-
den och nu ges jag möjlighe-
ten att dra nytta av mina kun-
skaper inom detta område.

Klädproduktionen sker i 
bottenplan på den salong som 
Pernilla Fagerholm driver 
sedan ett antal år tillbaka. I 
källaren sitter två personer 
som klipper, syr, pressar och 
packar kläderna som kunder-
na beställer.

– En del kunder besöker 
oss på plats 
i Älväng-
en, men vi 
ser helst 
bokade vis-
ningar. Det 
kan ske på 
arbetsplat-
ser, i för-
eningslo-
kaler eller 
hemma hos 
någon pri-
vatperson. 
I framti-
den hoppas 
vi också att 
viss försälj-
ning ska ske 
genom vår 
nya hemsi-

da som är under produktion, 
säger Pernilla Fagerholm.

Intresset ökar
Målgruppen är uteslutande 
kvinnor, de flesta i åldern 30 
år och uppåt. Kunderna är 
ofta återkommande och in-
tresset för det pam & pfager 
har att erbjuda ökar stadigt.

– Vi fanns med på Alemäs-
san och fick ett väldigt posi-
tivt gensvar. Vi planerar för 
ytterligare events på hem-
maplan, bland annat en mo-
deshow till våren, säger Per-
nilla Fagerholm.

Det låter dyrt att få mått-
sydda plagg?

– Många tror det, men 
frågar du våra kunder så är 
de av en helt annan uppfatt-
ning. Anledningen till att vi 
kan hålla nere priserna är att 
vi gör relativt enkla modeller, 
utan att vi för den sakens skull 
drar ner på kvalitén i de tyger 
vi använder oss av. De flesta 
tygerna köper vi in från Sveri-
ge eller övriga Norden, säger 
Pernilla.

Pernilla Fagerholm och 
Pia Malmgren åker runt på 
mässor och utifrån sina egna 
tankar och idéer skapar de en 
provkollektion.

– Vi syr upp en baskollek-
tion, men tillverkar också en 
del andra plagg som stick-
er ut. Allt tillverkas på plats i 
Älvängen och eftersom det är 
måttsytt brukar leveranstiden 
uppgå till tre veckor, avslutar 
Pernilla Fagerholm.

Egendesignade kläder 
producerade i Älvängen
– Kunderna beställer måttsydda plagg 
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Pia Malmgren och Pernilla Fagerholm är stolta ägare till pam & pfager, som erbjuder sina 
kunder måttsydda kläder.

Camilla Pedersen, Pernilla Fagerholm och Pia 
Malmgren på plats i den källarlokal i Älvängen 
där klädproduktionen äger rum.


