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Arbetslösheten är ett pro- blem i allmänhet, bland ung-
domar i synnerhet. 12,9% 
i åldern 18-24 år är idag 
arbetslösa eller sysselsatta i 
en arbetsmarknadsåtgärd. 
Det är en ökning med 3,8% 
från januari 2009.

– Vi kan ändå konstatera 
att ökningen har stannat upp. 
Jämfört med i december då vi 
såg ett positivt trendbrott är 
ökningen bara 0,3%. Just nu 
startar vi upp ett stort antal 
projekt och åtgärder som vi 
tror kommer att förbättra 
siffrorna i vår, säger Lennart 
Bergius, arbetsmarknads-
chef i Ale kommun.

Den tillfälligt förbättrade 

arbetslösheten i december 
berodde troligtvis på att 
julhandeln sysselsatte ett 
antal personer. Just nu är det 
bara Alingsås och Lilla Edet 
kommun som har högre 
ungdomsarbetslöshet än Ale 
i Göteborgsregionen. Snit-
tet i riket är 11,9%.

Ge resultat
– Jag tror det kommer att 
se bättre ut senare i vår. 
Ingen annan kommun i 
regionen gör mer än vi för 
att motverka utvecklingen. 
Det kommer att ge resultat. 
Många kommuner är avund-
sjuka på oss som faktiskt har 
fått 10 miljoner kronor extra 
för att sysselsätta ungdomar. 
Av dessa är 4 Mkr märkta 
för sommarjobben som 
ska fördubblas i år. Dess-
utom hoppas kommunled-
ningen att även näringslivet 

anstränger sig och tar emot 
fler. På så vis hoppas man att 
cirka 500 ungdomar ska ha 
jobb i sommar, säger Len-
nart Bergius.

Kombinera
Det kommer också att finnas 
möjlighet att kombinera 
arbete med att läsa upp 
betyg i grundskolan och i 
gymnasiet.

– Vi utreder det och anser 
att det är en mycket genom-
tänkt idé med många plusef-
fekter.

Ett skäl till ökningen av 
den totala arbetslösheten 
har en förklaring i att perso-
ner som tidigare varit sjuk-
skrivna nu är registrerade 
som arbetslösa.

Lennart Bergius, arbetsmarknadschef i Ale.

UNGDOMS-
ARBETSLÖSHET I GR

Lilla Edet  14,8%
Alingsås  13,3%
Ale  12,9%
Öckerö  10%
Kungsbacka  9,9%
Göteborg  9,8%
Mölndal  9,3%
Kungälv  8,9%
Tjörn  8,8%
Stenungsund  8,7%
Lerum  8,6%
Härryda  8,1%
Partille  7,7%

Riket  11,9%

ALE. Arbetslösheten stiger igen, men marginellt.
6,8% var i januari arbetslösa eller i någon 

form av åtgärd.
En ökning med 2,4% från samma tid i fjol fast 

bara 45 personer fler än i december.
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ALAFORS. PRO Ale 
Norra har fått en ny 
ordförande.

På torsdagens års-
möte i Medborgarhuset 
blev skiftet ett faktum.

Stig Andersson tack-
ade för sig och lämnade 
plats åt Sven Grolan-
der.

Drygt 90 medlemmar fanns 
på plats i Medborgarhuset för 
att ta del av PRO Ale Norras 
år smötes förhandl ingar. 
Mötet präglades inlednings-
vis av sång och musik. Kören 
uppträdde liksom PRO:s 
egen ukulelegrupp.

Styrelsen för det kom-
mande verksamhetsåret fick 
ett delvis nytt utseende. 
Förutom att Stig Andersson 
lämnade över ordförande-

klubban till Sven Grolander 
avgick även Märta-Stina 
Dahlberg som sekreterare. 
Det uppdraget kommer 
fortsättningsvis att skötas av 
Christine Brahw Hellman. 
Eva Carlsson är den som ska 
sköta räkenskaperna i rollen 
som kassör.

Entusiasm
Den nya PRO-ordföranden, 
som gladdes åt den stora 
uppslutningen på årsmö-
tet, känner entusiasm inför 
utmaningen att leda fören-
ingen framåt.

– Jag hade aldrig tackat 
ja till uppdraget om det inte 
varit för det kunnande och 
rutin som övriga styrelse-
medlemmar besitter. Det 
känns tryggt, säger Sven till 
Alekuriren.

Vad tycker du är pensio-
närsföreningens viktigaste 
roll?

– Att värna vård och 
omsorg.

PRO Ale Norra har 
drygt 600 medlemmar och 
verksamheten spänner över 
många olika verksamhets-
områden, studiecirklar och 
aktiviteter av olika slag.

– Det finns en oerhörd 
bredd i utbudet av aktivite-
ter och det ska vi naturligtvis 
värna om, säger Sven.

Inom en snar framtid 
kommer nya medlemmar 
att bjudas in till en träff där 
föreningens verksamhet ska 
presenteras grundligt.

Andersson stiger åt sidan i PRO Ale Norra
– Sven Grolander ska svinga ordförandeklubban
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En delvis ny styrelse utsågs vid PRO Ale Norras årsmöte i Medborgarhuset i torsdags. På 
bilden ses avgående ordförande Stig Andersson, avgående sekreterare Märta-Stina Dahlberg, 
nya sekreteraren Christine Brahw Hellman, kassören Eva Carlsson och nya ordföranden Sven 
Grolander.                                                                                                      Foto: Allan Karlsson

ÄLVÄNGEN. Dagcentra-
len i Älvängen utgör en 
viktig mötesplats för 
Ales pensionärer.

I lördags förmiddag 
visade PRO Ale Norra 
upp den verksamhet 
man erbjuder sina med-
lemmar.

Aktivitetsdagen lock-
ade en hel del besökare.

Aktivitetsdagen på Dagcen-
tralen i Älvängen visade på det 
breda utbud av cirkelverksam-
het som PRO Ale Norra till-
handahåller.

– Föreningen förfogar över 
många duktiga ledare inom 
olika områden. Det gör att vi 
kan ha en bred verksamhet 
som tilltalar en stor målgrupp, 
säger Sven Grolander, ny ord-
förande i PRO Ale Norra.

Aktivitetsdagen tog sin 
början klockan elva och då öpp-

nade även cafeterian, där det 
serverades diverse godsaker. 
Sångkören sjung och ukulele-
gruppen spelade. Föreningens 
datalärare medverkade och gav 
bland annat prov på hur släkt-
forskning och bildbehandling 
går till.

På programmet stod även 
matlagning, stickcafé, littera-
turcirkel, konstsöm med mera. 
Vidare gavs information om 
bingo, kortspel och boule.

– Våra kontaktombud och 
friskvårdskommittén passade 
på att informera om kom-
mande resor och teaterbesök, 
säger Sven Grolander.

Att PRO har många skick-
liga slöjdare fick besökarna ett 
tydligt bevis på. En av dem, 
Gösta Björk från Alafors, 
visade vad han åstadkommit i 
snickeriet.

– Det är en klocka gjord 
i ask. Asken fälldes för 15 år 

sedan vid Östads Säteri och har 
sedan fått ligga till sig.

Lördagens arrangemang på 
Dagcentralen var ytterligare 

ett bevis på att Ales pensionä-
rer har en uppsjö aktiviteter att 
välja bland. Sysselsättning finns 
i överflöd för dem som önskar.

Dagcentralen intogs av aktiva pensionärer
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På aktivitetsdagen i Älvängen visade Roland Johannesson, 
Alafors, upp sina egenhändigt tillverkade gunghästar.

Gösta Björk från Alafors med en vacker klocka gjord i ask. 


