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Nu startar förtidsröstningen
Den 20 maj börjar förtidsröstningen till Europaparlamentsvalet. 
Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i landet.  

I Ale kommun kan du förtidsrösta på följande ställen:
•  Medborgarkontoret i Nödinge, 20 maj–5 juni mån, ons–fre kl 08.00–16.30, 

tis kl 08.00–19.00 Obs! Stängt på Kristi himmelfärds dag den 21 maj. 
6–7 juni kl 10.00–14.00.

• Surte Bibliotek, 1–5 juni mån, ons–fre 10.00–16.30, tisdag 14.00–19.00.
•   Dagcentralen, Älvängen, 1–5 juni mån–fre kl 14.00–18.00.

Glöm inte att ta med dig ditt röstkort samt legitimation! Mer informa-
tion hittar du i röstningslokalerna eller ring till valkansliet tfn 0303 33 02 70.

I den kooperativa hyresrättsföreningen i Älvängen  
bor man modernt och bekvämt mitt i centrum.  

Nu finns det två lediga lägenheter på 2 rok!

För att söka någon av lägenheterna behöver du vara 
medlem i Intresseföreningen för kooperativ hyresrätt i Ale. 
För mer information gå in på www.alebyggen.se eller ring 
oss på 0303-330 800. 

Läs mer på www.alebyggen.se

 Inflyttning 1 juli! 

POLIS
RONDENRONDEN
Måndag 11 maj
Kabelstöld
Banverket anmäler att koppar-
kabel stulits i Älvängen för ett 
värde av 7 000 kronor.

Tisdag 12 maj
Skadegörelse
Skadegörelse på Älvängensko-
lan. Två rutor krossas. Föns-
terkross rapporteras även från 
Madenskolan.

Onsdag 13 maj
Godistjuvar
Inbrott i ÄMK:s kiosk på Para-
disbanan i Älvängen. En mindre 
summa kontanter och smågo-
dis tillgrips.
Omfattande klotter på Surte-
skolan. Fönster och fönster-
bleck utsätts för den menings-
lösa skadegörelsen.
Inbrottsförsök hos Ale Bruks-
hundsklubb i Nödinge.

Söndag 17 maj
Narkotikabrott
Grovt narkotikabrott på Göte-
borgsvägen i Surte. En kvinna 
i 35-årsåldern grips i samband 
med en husrannsakan.
Skadegörelse på Alafors kiosk. 
Två fönsterrutor krossas.

Antalet anmälda brott under 
perioden 11/5 – 17/5: 50. Av 
dessa är åtta bilinbrott och tre 
biltillgrepp.

Rösta i EU-valet den 7 juni
Du och alla andra svenskar har hittills 

betalat mer än 300 miljarder kronor till EU. 
Vad har du fått tillbaka? 

Om du inte är skånsk storbonde eller byråkrat i 
Bryssel har du antagligen inte fått något alls.

Vi vill sluta kasta pengar i det svarta hål som kallas 
EU. De miljarder vi varje år betalar skulle räcka till 50 
000 fl er barnskötare i Backa, sjuksköterskor i Sjöbo 

och lärare i Lästringe.

Välj Vänsterpartiet

den 7 juni

Swedbank anordnar även i år en bussresa till 
Elmias Skogsmässa och vi åker den 4/6.

Hjärtligt välkommen!
SWEDBANK i Kungälv och Ale

Bussen startar i Älvängen 07.00 (samlingplats p-plats mellan 45:an och Statoil).
Den stannar sedan vid Eriksdal i Kungälv ca 07:20 för att sedan fortsätta till Jönköping.

Anmälan görs till: 
Thomas Lund, Swedbank Kungälv                   Jan Svensson, Swedbank Ale
Tel: 0303-62123                                                Tel: 0303-334899
Fax: 0303-62129                                               Fax: 0303-748127
e-mail: thomas.lund@swedbank.se                  e-mail: jan.svensson@swedbank.se

I priset 300:- ingår entrébiljett, bussresa och fi ka på bussen. Sista anmälningsdag är 2/6.
Vi ser fram emot en spännande dag i skogens tecken och hoppas att ni vill åka med.

Alelotsen – nytt projekt 
för arbetslösa ungdomar
ALE. Ale kommun arbe-
tar med arbetslösa 
ungdomar redan från 
första dagen av deras 
arbetslöshet. 

Det är kärnan i det 
nya projektet Alelot-
sen. 

En miljon kronor 
extra går till arbets-
marknadsenheten, som 
ska arbeta mycket 
aktivt med ungdo-
marna. 

– Unga har det extra svårt i 
den dåliga konjunkturen. De 
drabbas först av uppsägning-
ar på grund av kort anställ-
ningstid och många har svårt 
att över huvud taget komma 
in på arbetsmarknaden. Så 
kan vi inte ha det. Vi måste 
vara proaktiva, säger Jarl 
Karlsson (S), kommunsty-
relsens ordförande. 

Nu startar Ale kommun en 
bred satsning för att stödja ar-
betslösa ungdomar – Alelot-
sen. De unga ska stärkas med 
söka jobb-aktiviteter, tema-
träffar och direkt vägledning. 
En del av projektet är att minst 
60 ungdomar ska få kortare 
anställningar inom kommu-
nen och på så sätt bidra till 
utveckling av de kommuna-

la verksamheterna. 

– Om vi jobbar på det här 
sättet så kommer vi att lyckas. 
Det är ett arbete som ställer 
stora krav på oss, men vi tror 
på den här modellen, säger 
Lennart Bergius, arbets-
marknadschef. 

Kommun satsar cirka 7 
miljoner kronor på det or-
dinarie arbetsmarknadsarbe-
tet under 2009. Kommunsty-
relsen skjuter till extramiljo-
nen för att dämpa effekterna 
av arbetslöshet för individen. 
Nästan var tionde Aleung-
dom är arbetslös. Och siff-
rorna fortsätter att stiga. 

Ale kommun arbetar brett 
och mycket aktivt med åt-
gärder inom arbetsmarknads-
området: 
•  En ny treterminers om-

vårdnadsutbildning med 
30 – eventuellt 60 – plat-
ser inom ramen för Göte-
borgsregionens kommu-
nalförbunds satsning på yr-
kesvux. 

•  Ett utvecklat samarbetet 
med näringslivets organi-
sationer för att få dem att 
tar sitt delansvar genom att 
bland annat hitta praktik-

platser. 

•  Krav att lärlingar tas emot 
på arbetsplatser när kom-
munala anläggningar ska 
byggas om och repareras 
där så är möjligt. 

•  Sommarjobb till 200 Ale-
ungdomar också i år. 

•  Cirka 50 praktikplatser i 
kommunens organisation 
inom fas 3 av jobb- och 
utvecklingsgarantin. Lika 
många skapas inom fören-
ingslivet. 

•  Program för att tidigare-
lägga investeringar i kom-
munala anläggningar som 
sparar energi och ger posi-
tiva klimateffekter. 

Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Jarl Karlsson (S).

– En miljon extra till åtgärder

www.alekuriren.se


