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NÖDINGE. Arbetslösheten ökar, allra 
mest bland ungdomar.

Alelotsen är en åtgärd för att 
hjälpa ungdomar 18-24 år gamla 
under de första 90 dagarna i arbets-
löshet.

– Det är viktigt att få stöd, råd 
och hjälp att hitta nya vägar till 
jobb eller utbildning, säger Camilla 
Alverby och Andreas Antelid på Ale-
lotsen.

Insatsen görs på uppdrag av Arbetsmark-
nadsenheten i Ale som har fått särskilda medel 
för att möta den ökande ungdomsarbetslöshe-
ten. Cirka 12% går idag arbetslösa i åldern 18-
24 år, vilket är en fördubbling mot i fjol.

Alelotsen startade i sommar och handlar 
om att coacha ungdomar under de tre första 
månaderna innan Arbetsförmedlingens insat-
ser tar vid.

– 90 dagar kan vara väldigt lång tid och 
många hinner vända på dygnet. Vi har öppet 
hus måndag, onsdag och fredag, då kan du till 
exempel få hjälp med att skriva ett CV och 
tips om jobb som finns att söka, säger Andre-
as Antelid.

Alelotsen erbjuder också småjobb.
– Det är korta anställningar i föreningslivet 

eller i någon kommunal verksamhet. Det kan 
vara mindre projekt som behöver utföras. Som 
mest kan du få jobba 40 timmar med en tim-

peng på 65 kronor. Fördelen är att ungdomar-
na på så vis kommer ut och får kontakt med ar-
betsmarknaden, menar Camilla Alverby.

Hittills har Alelotsen varit lyckosamt. Ett 
80-tal ungdomar har närvarat och 38 av dem 
har fått småjobb.

– Det är något som alla parter har varit 
nöjda med. Ungdomarna gillar att få göra 
något och arbetsplatserna som de har varit 
på har också varit positiva, säger Andreas An-
telid.

Alelotsen pågår året ut och ska sedan ut-
värderas.

– Men behovet kommer knappast att 
minska så vi får väl hoppas på en fortsätt-
ning.

Alelotsen – ett stöd för arbetslösa ungdomarAlelotsen – ett stöd för arbetslösa ungdomar

Lotsar ungdomar ut i arbetslivet. Andre-
as Antelid och Camilla Alverby arbetar 
med Alelotsen, en åtgärd för att möta den 
ökande ungdomsarbetslöshet.
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BOHUS. Hur kan Jenny-
lundsområdet i Bohus 
utvecklas?

Näringsliv, förenings-
liv och kommun genom-
för nu en förstudie för 
att samla idéer till ett 
eller flera Leader-pro-
jekt.

– Drömmen hade 
varit att få till stånd 
en finansieringsmo-
dell för att upprätta 
övernattningsstugor. 
Det behöver samtliga 
verksamheter här uppe, 
säger projektledare 
Kjell Ericsson.

Leader är ett EU-program 
för att skapa en mer levande 
landsbygd. Syftet är också 
att skapa ny sysselsättning 
inom bland annat besöksnä-
ring och närproducerad mat. 
Grundtanken är att boende, 
föreningsliv, näringsliv och 
kommun ska samverka i pro-

Så ska Jennylundsområdet utvecklas
– EU-finansierad förstudie pågår och kan leda till konkreta Leaderprojekt

Kjell Ericsson är eldsjälen och projektledaren bakom en för-
studie för att utveckla och göra Jennylundsområdet till en 
populär mötesplats.

KROPP & SJÄL I
I BOHUS JENNYLUND
Intressenter: Alebyggen, Bohus 
vårdcentral, Folktandvården, Ale-
Surte BK, Bohus IF, Ale MKF, Bohus 
Scoutkår, Ale-Jennylund Ridklubb, 
Sportlife, Ale Tryckteam, Bohus 
Fysioterapi, Ale Fritid och Ale 
Utveckling samt Bohusskolan.

jekt som främjar landsbyg-
den. Inom Leader Göta älv 
som består av Ale, Lilla Edet, 
Trollhättan och Vänersborgs 
kommuner pågår sju olika 
projekt. I Bohus har Kjell 
Ericsson, tidigare eldsjäl i 
Ale-Jennylunds Ridklubb, 
tagit initiativ till att försöka 
utveckla Jennylundsområdet. 
Föreningar och lokala före-
tagare har bjudits in till ett 
antal träffar. Det mynnade ut 
i en ansökan om medel till en 
förstudie.

– Förstudien ska för-
hoppningsvis medföra att vi 
kommer igång med ett antal 
utvecklingsprojekt. Vi har till 
exempel ett önskemål om att 
anlägga en ridstig. Då krävs 
det att vi tar reda på hur detta 
kan ske och till vilka kostna-
der. Till ett sådant ändamål 
är det fullt möjligt att erhålla 
EU-medel och det blir 
naturligt att få med sig för-
eningslivet, näringslivet och 
kommunen i en sådan insats, 
berättar en engagerad Kjell 
Ericsson.

Ridklubben har också ett 
annat behov som delas av 
framför allt Scouterna och 
Ale-Sute Bandyklubb. Det 
behövs någonstans för gäs-

terna att övernatta.
– Jag hoppas vi kan hitta 

någon förslag på hur ett antal 
stugor skulle kunna byggas. 
Det gäller bara att komma 
igång. Nu har vi fått pengar 
till att göra den här förstu-
dien kring vilka åtgärder som 
skulle kunna lyfta området 
och göra det mer attraktivt 
att besöka. Sen kommer 
nästa steg att försöka få något 
gjort och hitta pengar till det, 
förklarar Kjell Ericsson.

För att uppmärksamma 
förstudien och tankarna kring 
ett eller flera Leader-projekt 
finns planer på en Minimässa 
i Ale Arena till våren.

– Det hade varit bra om 
alla vi som är engagerade i 
förstudien hade kunnat ställa 
ut och marknadsföra oss ut 
mot allmänheten. Sedan 
hade andra aktörer som är i 
linje med vår Kropp & Själv 
tanke kunnat komplettera 
mässan. Jag tror tyvärr att vi 
är lite sent ute för att hinna 
med detta, men idén är bra, 
säger Kjell Ericsson.

Ett annat sätt att öka anta-
let besökare till Jennylunds-
området är att starta en årlig 
Mini-triatlon-tävling.

– Det gäller att hitta akti-

viteter som kan återkomma 
från år till år.

Kjell Ericsson saknar inte 
idéer. Han är förvisso pen-
sionär, men är ändå fullt sys-
selsatt.

– När det gäller Leader 
är det tävlingsinstinkten 
som drar. Det finns 40 mil-
joner kronor avsatta för att 
utveckla Göta älvdalen. Jag 
vill naturligtvis att så mycket 
som möjligt ska investeras i 
och runt Jennylund.

Skulle intressenterna i 
Leader Jennylund köra fast 
har Kjell Ericsson en lösning 
på det också. Han har näm-
ligen i nästan 30 år arbetat 
med en ofelbar problemlös-
ningsmetod.

– Den ska vi nog inte 
behöva använda. Med sunt 
förnuft och gott samarbete 
är jag övertygad om att vi 
kan utveckla Jennylund. Här 
finns enorma tillgångar.

Förstudien och förslag på 
konkreta Leaderprojekt ska 
vara inlämnade senast 31 
december.
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