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GÄLLER STÖRRE DELEN AV SORTIMENTET.

Ale storsatsar på sommarjobb

Utvalda bäddset
(Ord. 149-199,-/st) 

2 för 150,-
Gäller t.o.m. 17/1 2010

Med reservation för slutförsäljning 
och lokala avvikelser. 

– Minst 500 ungdomar kommer att få arbete i kommunen
ALE. Antalet kommu-
nala sommarjobb mer 
än fördubblas 2010.

Totalt hoppas man 
kunna erbjuda 500 
ungdomar sysselsätt-
ning i tre veckor.

Under nästa mandat-
period är målet att ge 
alla sökande sommar-
jobb.
Socialdemokraterna, Vän-
sterpartiet och Miljöpartiet 
presenterade i veckan en kraf-
tigt utökad satsning på kom-
munala sommarjobb.

– Vi vet att arbetsmarkna-
den kommer att vara extra 
tuff i år och de som drab-

bas mest är ofta ungdomar. 
Ale kommun kommer som 
många andra kommuner i 
Sverige att vara i stort behov 
av ny personal framöver och 
det här är ett sätt att visa upp 
våra olika arbetsplatser, säger 
kommunstyrelsens ordföran-
de, Jarl Karlsson (S).

Han hoppas också att det 
privata näringslivet bidrar 
med fler sommarjobb.

– Vi kommer att uppvakta 
företagen och försöka få med 
dem på tåget. Kan de bidra 
med 100 nya sommarjobb så 
ser det ganska bra ut i Ale, 
menar Jarl Karlsson.

Satsningen är kraftfull. 
Kostnaden ökar med 2,3 Mkr 
till totalt 3,2 Mkr. Jobben blir 
500 till antalet istället för 
som i år knappt 200. Löner-
na höjs också. 16-17-åringar 
kommer att tjäna 63 kronor 
per timma och en 18-åring 78 
kronor. Varje jobb ska omfat-
ta 35 timmar i veckan under 
en treveckorsperiod.

– Vi har valt att följa Kom-
munals lönerekommendation 
och vår idé är att sommarjob-

bet ska vara så likt ett riktigt 
jobb man kan komma, säger 
Jarl Karlsson.

För att klara av den mer än 
fördubblade verksamheten 
påbörjas redan nu arbetet.

– Det kommer att ställa 
stora krav på våra handledare. 
Arbetsplatsintroduktionen är 
viktig och kräver noggranna 
förberedelser, säger kom-
munstyrelsens ordförande.

Att sommarjobb fyller en 
viktig funktion för unga män-
niskor råder det inga tvivel 
om.

– Sommarjobben ger våra 
ungdomar en chans att känna 
på arbetsmarknaden. Genom 
dessa erfarenheter får de 
ökade chanser till jobb efter 
avslutad utbildning. Under-
sökningar visar att den som 
har sommarjobbat som ung, 
lättare kommer i jobb som 
vuxen, säger Göran Karls-
son (V).

Kommunstyrelsens för-
valtning har nu fått i upp-
drag av majoritetspartierna 
att verkställa idén.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

SOMMARJOBB
Ale kommuns sommarjobb vänder 
sig till ungdomar som har gått 
ut årskurs 9 eller gymnasiets år 
1 och 2.
Ett sommarjobb omfattar 3 
veckor, 35 timmar i veckan.
Totalt tjänar en 16-17-åring 6600 
kronor inklusive semesterersätt-
ning och en 18-åring 8 200 kronor.

Majoritetspartierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, har i en skrivel-
se givit kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att skapa 500 sommarjobb. Peter Rosen-
gren (Mp), Jarl Karlsson (S) och Göran Karlsson (V) vill i framtiden kunna erbjuda alla sökan-
de ungdomar ett sommarjobb.           Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

Fyllde en kundvagn på tre minuter

Oväntad hjälp? Icahandlare, Marianne Sjöö, assisterade 
under tre intensiva minuter på Kvantum i Nödinge.

Vinnare! Familjen var på 
plats när mamma Jeanet-
te Stentoft sprang runt med 
en vagn och fyllde den med 
varor under tre minuter. 
Samon Markus Lahti, Linn 2 
år, Axel 4 och dottern Ellen 
8 månader jublade så klart!

NÖDINGE. Vilken jul-
klapp.

Jeanette Stentoft 
vann Ale Torgs lotteri 
och fick som förstapris 
fylla en kundvagn på 
Ica Kvantum under tre 
minuter.

Det gick undan i 
svängarna och den 
lyckliga vinnaren fick 
med sig varor för 4000 
kronor.

Dagarna före jul ringde te-
lefonen hemma hos familjen 
Jeanette Stentoft i Nödinge. 
Det var Icahandlaren, tillika 
ordföranden i Ale Torgs fö-
retagarförening, Marianne 
Sjöö, som berättade om drag-
ningen i julklappslotteriet.

– Hon tipsade mig sedan 
mycket generöst om att 
komma ner till butiken och 

gå ett varv kvällen innan. Det 
gjorde jag så strategin för var 
jag skulle ta vägen med kund-
vagnen var solklar, berättar 
Jeanette Stentoft.

Priset bestod av att under 
tre minuter fylla en kund-
vagn inne på Ica Kvantum Ale 
Torg. Enda restriktionen var 
en vara av varje sort.

Jeanette som hade stöd 
av hela sin familj lyckades 
få ihop varor för totalt 3992 
kronor och med tillhörande 
påsar slutade notan på 4000 
kronor. Ingen dålig vinst för 
en trebarnsfamilj två dagar 
före julafton.
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Allan Karlsson
info@alekuriren.se

KUL PÅ JUL!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Där gick starten. Jeanette Stentoft var helt på det klara 
med vart hon skulle ta vägen i butiken. Uppdraget att fylla 
en kundvagn under tre minuter klarade hon briljant.


