
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.

Senaste nytt från Ale kommun Utgivningsvecka 12

Ale kommun, Medborgarkontoret, Ale Torg 7, Nödinge, tfn 0303 33 00 00, e-post: kommun@ale.se, www.ale.se

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. 

Vi söker dig, feriearbetare!
Du som bor i Ale och är född 1992 eller 1993 är välkommen att söka feriearbete 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

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.

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.

På Jennylunds ridklubb får du 
sköta om hästar och stall.

Feriejobb på ett fritids passar dig 
som gillar att jobba med barn.

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

Oliver Axelsson rekommende-
rar ungdomar att feriearbeta

Ale växer – 
nu är vi 27 323 alebor!
Ale fortsätter att växa och har nu 
27 323 invånare, sedan årsskiftet 
2007/2008 har vi ökat med 231 
invånare. Kommunen har ökat med 
ca 0,8 procent vilket är den 8:e största 
befolkningsökningen i regionen pro-
centuellt.

Ändrad inlämningsdag 
för vattenprov
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 i 
kommunhuset i Alafors. Lämna pro-
vet på tisdagar före kl 12.00. Provet 
ska vara taget samma dag som det 
lämnas. Vill du ha mer information 
ring, Jeanette Karlsson, 0303 33 00 23.

Tipsa oss om ett 
gott föredöme 
För att uppmärksamma betydelsen av 
unga människors engagemang delar 
Ale kommun varje år ut ungdoms-
stipendiet ”ett gott föredöme”. Du 
är välkommen att skicka in förslag på 
kandidater senast 15 maj till Ale kom-
mun, Stefan Lydén, 449 80 Alafors. 
Märk kuvertet ”Ett gott föredöme”

Busshållplats försvinner
Från och med vecka 13 kommer 
Osbackens hållplats läge C, i Alafors, 
i södergående riktning att tas bort. 
De turer med Lila express som stan-
nat vid läget kommer att gå direkt till 
Nödinge centrum. 

Detta sker på grund av att trafik-
säkerhet inte kan garanteras i sam-
band med vägbygget. Vill du ha mer 
information, kontakta Västtrafik på 
tfn 0771 41 43 00.

Fler nyheter hittar du på ale.se


