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Vård och omsorg, kvalitetshöjare:
Här kommer du att få arbeta med 
äldre människor som bor i särskilt 
boende. Som kvalitetshöjare gör du 
det där lilla extra som förgyller dagen. 
Exempelvis promenader, läsa tid-
ningen, småprata, spela spel eller baka 
en kaka. 

Det här jobbet kräver att du är 
intresserad av människor och kan ta 
egna initiativ.

Barn och fritid: Här kommer du att få 
vara medhjälpare på en förskola eller 
fritidshem. Du blir en extra hand, två 
extra ögon i det dagliga arbetet med 
barnen. 

Du kommer även att få jobba 
i köket, städet och med rengöring 
av leksaker. Arbetet kräver att du är 
ansvarstagande och tycker om att 
jobba med barn.

Vaktmästeri: På våra skolor behövs 
din hjälp med att bära/lyfta/flytta 
möbler och skolmaterial så att städ-
ningen blir effektiv. Skolans yttre 
miljö, som rabatter, behöver också 
skötas om. 

Du bör kunna arbeta och slutföra 
en given uppgift på egen hand.

Vi söker feriearbetare
Du som bor i Ale och är född 1992 eller 1993 är välkommen att söka ferie-
arbete under sommarlovet. Du får arbeta under tre veckor med 5 timmars 
arbetsdag, totalt 75 timmar. Du som är född 1992 tjänar 3 450 kr och du 
som är född 1993 tjänar 2 925 kr för hela perioden

Lägerledare:
•  På Krokholmens skärgårdsläger med 

övernattningar om du är född –92.
•  På Jennylunds ridklubb, som har 

dagläger, om du gillar att sköta om 
hästar och stall.

Föreningarna: Här jobbar du som 
ledare för yngre barn på fotbollsskola, 
innebandy, basket, dans, orientering. 
Du ska gilla att sporta och att ta hand 
om/lära ut till barn. Skötsel av idrotts-
anläggningen ingår också. Skriv om du
själv är medlem i föreningen. 

Kultur/turism: Klädd i vikingakläder 
ska du befolka Vikingagården i Hälje-
red och svara på turisternas frågor.

Simskola: Skepplandahallen har 
simskola för nybörjare i början av 
sommaren och i våra sjöar är det mär-
kestagning i slutet av sommaren.

Ansök genom att gå in på ferie.ale.
se. Senast den 6 april 2009 måste vi ha 
fått din ansökan.

För mer information Ring Lennart 
Bergius på arbetsmarknadsenheten tfn 
0303 33 09 38  eller Johan Gustafsson 
på Ale Fritid tfn 0704 32 04 38.

Oliver trivdes som 
feriearbetare
Oliver Axelsson, 16 år, feriejob-
bade på Sjövallen i somras. Han 
tränade ett lag i fotboll och gjorde 
även andra sysslor som klippte 
gräsmattan och arbetade i kiosken.

– Jag spelar fotboll och tyckte 
att det var kul att testa på tränar-
rollen, säger Oliver.

Oliver tjänade 2 000 kr på sitt 
feriejobb. En del av de pengarna 
sparade han och en del använde 
han till att köpa bensin till sin mo-
ped. Oliver rekommenderar varmt 
andra att söka feriejobb.

– Man tjänar både pengar och 
träffar nya kompisar – en perfekt 
kombination, säger han.

Namn: Oliver Axelsson
År: 16
Bor: Alafors
Familj: Mamma, pappa, lillebror, 
lillasyster och halvbror
Intressen: Fotboll
Framtid: Vill bli fritidsledare

Möte i fullmäktige
Plats: Medborgarhuset i Alafors
Tid: Mån den 30 mars kl 17.00
Kommunfullmäktiges sammanträde 
kommer att avbrytas för att genomfö-
ra bolagsstämmor för Alebyggen AB 
och Ale utveckling AB.

På ärendelistan finns bland annat:
•  Årsredovisning 2008 för kommunen 

och dess bolag
•  Kommunrevisorernas verksamhets-

berättelse för 2008
•  Delfinansiering av avfart/påfart från 

E45 vid Alvhem
•  Ansökan från Utbildnings- och kul-

turnämnden om investeringsanslag 
för datorer på Ale gymnasium

•  Överföring av investeringsmedel från 
2008 till 2009

•  Svar på motion från Ahlafors Fria 
skola om att bygga en ny idrottshall 
i Alafors

•  Svar på motion från Aroseniusskolan 
om handikappanpassning av Arose-
niusskolan

•  Svar på motion från Bohusskolan 
om att öppna en fritidsgård i Surte

•  Svar på motion från Himlaskolan om 
öppettiderna på skolbiblioteket

•  Svar på motion från Kyrkbyskolan 
om att starta ett ungdomscafé

•  Motion från Boel Holgersson (c) om 
maten på äldreboendena

En komplett ärendelista finns på 
medborgarkontoret, tfn 0303 33 00 00 
och på ale.se. Ale-Kungälvs närradio-
förening direktsänder på frekvenserna 
91,4 och 95,4 MHz. Mötet är öppet 
för allmänheten. 
Välkommen!
Inga-Lill Andersson, ordförande

Du som har egen brunn – testa ditt vatten 
Socialstyrelsen rekommenderar att du tar ett prov på ditt vatten vart tredje år 

för att se att vattnet är av god kvalitet och uppfyller de allmänna råd som finns för 
dricksvatten i enskilda brunnar.

Via miljö- och byggförvaltningen kan du som är alebo göra en analys av ditt 
vatten till ett rabatterat pris. Flaskor för provtagning finns att hämta hos oss i 
kommunhuset i Alafors. Du kan lämna ditt vattenprov till oss på tisdagar innan kl 
12.00. Provet måste vara taget samma dag. Sedan skickar vi iväg det till ett kvali-
tetsgodkänt laboratorium. 

Om du vill lämna in ditt vattenprov en annan dag så kan du göra det på Pos-
ten express, måndag–fredag mellan kl 08.00-16.00, Gamla Tuvevägen 21 i Göte-
borg.

Vill du ha mer information är du välkommen att ringa Jeanette Karlsson på 
tfn 0303 33 00 23 eller jeanette.karlsson@ale.se

Oliver Axelsson rekommende-
rar ungdomar att feriearbeta

Välkommen till öppet möte i 
vård- och omsorgsnämnden
Du är välkommen till öppet möte i vård och omsorgsnämnden med information 
och ordinarie nämndsammanträde.
Tid: Tisdagen den 24 mars kl 17.00–20.00 Plats: Matsalen i Bohus Servicehus

Öppnande av sammanträde
• Presentation av förtroendevalda och medverkande tjänstemän

Informationsärenden
• Dagligt arbete inom funktionshinder
• Förvaltningsövergripande arbete med barn och unga
• Information om planeringen av det nya äldreboendet i Nödinge
•  Kvalitetnätverk Västkust – en jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett 

medborgarperspektiv
Sammanträdeshandlingarna finns på vård- och omsorgsförvaltningen i Alafors. 
Kontakta nämndsekreterare Ulrika Johansson på tfn 0303 33 02 62 om du vill 
ta del av handlingarna. Dagordningen finns även på ale.se, klicka på politik och 
påverkan, vård- och omsorgsnämnden.

Välkomna! Eva Eriksson, ordförande, och Lisbeth Tilly, förvaltningschef.


