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Vi vet att många småföretagare 
lever ett otryggt liv. 
Det vill vi ändra på!

Småföretagarnas Arbetslöshetskassa  Box 6057, 102 32 Stockholm
Telefon 08-723 44 00  www.smakassa.se

Medlemsavgift 1
81 kr/månad

Ett medlemskap i SmåA gör att du kan 
känna dig trygg även om du skulle bli 

arbetslös. Försäkra dig i sveriges 
största a-kassa för företagare.

Vi försäkrar företagare i alla branscher. 
Även familjemedlemmar som deltar i 

verksamheten kan bli medlemmar i SmåA.

Det räcker inte att vara medlem i en 
företags- eller branschorganisation, du måste 

också vara medlem i en a-kassa för att få 
inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.

Så för din trygghets skull, ring SmåA 
på 08-723 44 00 eller besök 

www.smakassa.se och bli medlem.

100%
Välkomna!

OBS! Ingen anmälan
Vi bjuder på lunch 12.30! Du bjuder på din närvaro!

Vi bjuder på Lunch!

PROGRAM

Arbetsmarknaden - Nu och i framtiden med fokus på Ale
Nytt år nya möjligheter för företagen genom Arbetsförmedlingen och 

Länsarbetsnämnden

Arbetsförmedlingschef för Göteborgsregionen 
Michael Leufkens, informerar om: 

Sverige på väg upp från lågkonjunkturen, visar prognoser på utvecklingen i samhället.
Vilken hjälp kan ditt företag få från Af?

Nyheter från Af som kan medverka till ditt företags utveckling.

Nya projektidéer, åtgärder
Lennart Bergius Chef för AME (Arbetsmarknadsenheten i Ale)

berättar om satsningar och nya åtgärder som görs för ungdomar som vill 
arbeta och därmed medverka till Ales utveckling.
Ex. Lyft 2010, ett projekt för Göteborgsregionen.

Sommarferiejobb i Ale, 400 kommunala samt 100 i näringslivet.

Senaste Nytt från Ale kommun

SOPPLUNCH
För företagare i Ale

Hälsar er välkomna till 

Plats: Repslagarmuseet i  Älvängen
Fredag 26 februari 12.30-14.00

Programvärd: Arbetsförmedlingen

Mer info: jerry.brattasen@ale.se 
tel. 0303-330 277

Bältesanvändningen i Sve-
rige är historiskt hög, men 
det gäller inte i baksätet. Där 
sitter fortfarande var femte 
vuxen passagerare obältad. 
Därför fokuseras insatser-
na under bältesveckan 15-
21 februari på att öka an-
vändningen i baksätet. Poli-
sen skärper kontrollerna och 
NTF genomför lokala in-
formationsinsatser över hela 
landet.

Vi vill få människor 
att förstå bältets suverä-
na skyddsegenskaper, även 
när det gäller baksätet, säger 
Lars Sjögren, projektleda-
re NTF Väst. Vi kommer 
att genomföra informations-
insatserna på flera platser i 
samarbete med Polisen, Väg-
verket, Bilprovningen och 
biluthyrningsfirmor. 

Bältet är fortfarande den 
enskilt viktigaste utrustning-
en i bilen, när det gäller att 
skydda passagerarna från 

svåra skador. Det gäller också 
de som sitter i baksätet. Vid 
en kollision i 50 km/tim fort-
sätter en person som inte an-
vänder bilbältet sin rörel-
se med 14 meter per sekund 
även efter bilens tvärstopp. 
En medelstor vuxen person 
utvecklar i den situationen en 
kraft på 4-5 ton mot fram-
stolens ryggstöd.

Vi jobbar för att få en be-
tydligt större andel av bilpro-
ducenterna att förstå att bäl-
tespåminnarsystemen måste 
omfatta samtliga sittplatser i 
bilen, säger Lars Sjögren.

1975 infördes bältesla-
gen i Sverige. Den komplet-
terades 1986 med att också 
omfatta passagerare i baksä-
tet. Bältesanvändningen steg 
i och med detta från cirka 
11 procent till cirka 54 pro-
cent. Bland annat tack vare 
en av NTF:s mest klassiska 
kampanjer, den om elefan-
ter i baksätet, steg använd-

ningen till 63,7 procent två 
år senare. 1992 var använd-
ningen 72,9, men sedan dess 
har den positiva utveckling-
en stagnerat.  Enligt VTI:s 
mätningar var användning-
en inte högre än 80 procent 
2009. Samtidigt nådde bälte-
sanvändningen rekordnote-
ringar i framsäte 2009.  

Det samordnade målstyr-
ningsarbetet vi nu går in i för 
att förverkliga nollvisionen 
bygger på ett riksdagsbe-
slut från våren 2009. Det nya 
etappmålet på max 220 döda 
år 2020 innebär en halvering 
på 12 år. Motsvarande etapp-
mål för allvarligt skadade är 
en minskning med 25 pro-
cent. Inom etappmålet har 
också särskilda användnings-
tillstånd tagits fram. När det 
gäller bältesanvändning ska 
99 procent av förare och pas-
sagerare i personbil använda 
bälte år 2020.
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En av fem struntar i att använda bilbältet


