
2009  |   vecka 6  |   nummer 5  |   alekuriren 3

LEDIGA TJÄNSTER

Då interpellatio-
nen är ställd till två 
olika nämndordfö-

rande, har vi efter samråd, 
kommit överens om att un-
dertecknad besvarar inter-
pellationen. Undertecknad 
har inhämtat underlag för 
mitt interpellationssvar från 
kommunens kollektivtrafik-
planerare och Västtrafik. 

När synpunkter kommer 
till min kännedom från 
Alebor i olika frågeställning-
ar, kontaktar jag kommun-
direktören eller tar kontak-
ten själv med aktuell för-
valtning/verksamhetsansva-
rig, så har också skett i några 
färdtjänstärenden under 
2008. 

Kommunstyrelsens arbets-
utskott har vid två tillfäl-
len träffat Västttrafik under 
2008 bl a för en diskus-
sion om kollektivtrafiken in-
klusive färdtjänsten. Citat 
från brevsvar av Västtrafik: 
”I början av år 2008 fanns 
vissa problem. Efter diskussio-
ner med Ale kommun och ett 

möte med Taxi har verksam-
heten fungerat tillfredställan-
de. Västtrafik har från trafik-
ledarna inte fått några inten-
tioner på annat.”

Då jag ville ha en speci-
fik kommentar till refererad 
händelse, direkt från Väst-
trafik, som del i mitt svar, ci-
terar jag återigen från detta: 
”En resa inom Ale kommun 
får utöver själva restiden ta 
max 30 minuter extra och 
om föraren blir försenad ska 
han efter 5 minuter kontak-
ta vår beställningscentral så 
att de kan göra vissa föränd-
ringar om det skulle behö-
vas. Alltså har denna specifi-
ka resa inte utförts på ett kor-
rekt sätt. Vi vet inte varför fö-
raren inte hade de kunskaper 
som vi enligt avtal har krävt. 
Därför kommer vi att till-
sammans med trafikföreta-
get utreda varför det blev som 
det blev. Västtrafik ser mycket 
allvarligt på detta misstag och 
kommer att göra vad vi kan 
för att liknande situationer 
inte ska uppstå.”

Jag kontaterar att avta-
let som finns mellan kom-
munen och Västtrafik ska 
hållas, som Västtrafik skri-
ver. Jag vill också nämna att 
statistik som jag fått visar 
att 99.3% av alla resor i Ale 
skett utan komplikationer. 
Under 2008 genomfördes 
21 541 färdtjänstresor i Ale. 

Ale kommun besvara-
de (2008-12-02 § 261) en 
remiss om resa i Västra Gö-
taland utan onödiga be-
gränsningar av regler dvs att 
ställa sig bakom bedömning-
en om att ett fortsatt utred-
ningsarbete bör göras för att 
ge resande en så god kvalitet 
som möjligt och också ur ett 
verksamhetsperspek-
tiv undersö-
ka möjlig-
heterna till 
samordning 
och kost-
nadseffekti-
vitet. 

Jarl Karlsson
kommunstyrelsens ordförande

Svar på interpellation från Rose-Marie Fihn (FP)

"Vi har en fungerande 
färdtjänst – till 99,3%"

Sportlife bedriver sedan 1997 marknadsledande
träningsanläggningar i Västsverige. Intresset för friskvård 
ökar snabbt för både företag och allmänhet, varför verksam-
heten expanderar kraftigt. Vi fi nns idag på 25 platser och 
beräknas vara 50 anläggningar inom tre år. I Ale öppnar 
Sportlife sin andra träningsarena.

PLATSCHEF
Du har en gedigen erfarenhet från friskvårdsbranschen samt erfarenhet från försäljning och service och blir 
ansvarig för driften av vår Concept-anläggning i Nödinge. Det primära ansvarsområdet omfattar personal 
och kundmottagande varför vi ställer stora krav på goda sociala egenskaper. Vi tror att du är en positiv, 
resultatinriktad, ansvarfull person och en mycket god teamledare. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter 
från ledarroller.
Du trivs att arbeta med ett koncept och vill vara med och forma en ny stor, fräsch och modern träningsarena.

TILL VÅR NYA FRISKVÅRDSANLÄGGNING I NÖDINGE SÖKER VI

GRUPPTRÄNINGSINSTRUKTÖRER OCH BARNDANSINSTRUKTÖRER
Vi söker dig som har utbildning inom gruppträning men också dig som vill bli instruktör. En vilja att förmedla 
träningsglädje, taktkänsla, god teknik och förmågan att samarbeta i team! Vårt utbudet baseras på Les Milles 
gruppträningsprogram.

STYRKETRÄNINGSINSTRUKTÖRER 
Vi söker dig som har utbildning och är licensierad inom S.A.F.E eller likvärdigt. Vår gymavdelning består av en 
modern träningspark, där medlemmar kan behöva support för att lära sig använda allt på bästa sätt. För att nå 
ett bra resultat i gymet är dina instruktioner väldigt viktiga, särskilt för den oerfarna publiken.

PERSONLIG TRÄNARE
Din uppgift är att hjälpa våra medlemmar att snabbt nå sina uppsatta mål. Ni planerar träningen utifrån 
personens förutsättningar. Eftersom arbetet i regel ställer stora krav på att motivera och uppmuntra är dina 
sociala färdigheter mycket viktiga. Vi söker dig som är utbildad och har licens inom S.A.F.E eller likvärdigt.

SJUKGYMNAST/MASSÖR
En komplett träningsarena erbjuder specialisthjälp för den som behöver. Vi kan också tänka oss ett samarbete 
med er som eventuellt redan driver en egen verksamhet.

ANSÖKAN
Vi vill ha din ansökan senast 27/2 2009. Mejla till: alexandra.ahlstedt@sportlife.se.
Har du frågor om tjänsterna är du välkommen att ringa vår regionchef, Alexandra Ahlstedt, tel 0303-24 33 55.

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ WWW.SPORTLIFE.SE

Knalle-
marknad
på Ale Torg
Fredagen den 6 februari kl 10-15

Öppet vardag 10-19, lördag 10-15, söndag 11-15Öppet vardag 10-19, lördag 10-15, söndag 11-15

ICA Kvantum har öppet 8–22 alla dagar
Restauranger med kvällsöppet • www.aletorg.se

ICA Kvantum | McDonald’s | Lindex | Klippstudion | DjurMagazinet
Dressman | Blomsterriket | Alfabet | Ale Tips & Tobak | Svenheimers 
konditori | Hälsoteket | Svensk Fastighetsförmedling Handelsbanken
Nols Färg | Aktuell Optik | Restaurang Balance | Lidl Backa Fisk
Xlnt | Systembolaget | Sportringen | Drömhuset | Pizzeria Bella Mia
Apoteket | Klockmaster | Smycka | Ananda Thai | Hemtex Kick’s | Limit
Alfredssons Trafi kskola | Nordea | Ale Solotek | M2

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder 

Välkommen
till en

riktigt skön
knallemarknad
nu på fredag!

Välkommen!Välkommen!

den första
fredagen varje månad!

Du vet väl att det alltid är knallemarknad


