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Stenungsund 0303-694 00 
www.maklarhuset.se

NYGÅRD - Nybyggt !
 UTGÅNGSPRIS: 2 500 000 kr  

VISNING: Ring för tidsbokning !

MÄKLARENS BESKRIVNING: . Golvvärme, lågt energibehov, 

snygga materialval, läcker planlösning. Det är en del av allt 

som fi nns i huset. Motorväg och pendeltåg färdigt 2012.       

Se mer på www.maklarhuset.se/c1399

SYMÄSSAN VÅREN 2010
Sy- och inspirationsmässan

GÖTEBORG
Kviberg, Pjäshallen (Gamla regementet, Ö. Kaserngården 8)

26-28 februari
Fred. 10-19, Lörd. 10-17, Sönd. 10-16

Entré 60:–

INSPIRATION NYHETER WORKSHOPS
Utställare: Garnhuset, Tyger & Ting, Lindbo Textil & Hantverk, SquareLiz, Mineral & 
Smycken, Qviltex, Fyndmontern, BambooIsGreen, Lapptäcksverkstaden, Design-
formation (Katma), JH Friskvård, Bolla, MIRKKA, MMH Barnkläder, Modesäljaren, 

ViKanGarn, Svenska stickförbundet, Rosa Kompaniet, LG Sömnad, Amitech, Sytorget, 
Tygaffären, KG AB, MG Tyger, Dekorationsverkstan, Broderi & Garn, E-Slöjd, Finger-
färda Broderimaterial, Designaffär, Margaretas Hemslöjd, Italienska Modetyger, Irina, 

Slöjd.nu (Inger Degerfält), Symaskinsagenturen, Janome, Workshop (Mikael Svensson), 
Svenska Mönster, Sanuk Design, Tim Trading, Farnet, Elnapress, 1 rok och Kuberna.

Mässpriser Symaskiner
Bernina, Janome, Toyota m.m.

Info & vägbeskr. se www.symaskinsagenturen.se
Södra Vägen 51, Göteborg Tel 031-18 82 02

Mäss
priser

ÄLVÄNGEN. Årets andra 
sopplunch står för 
dörren.

På fredag inbjuds 
kommunens företagare 
till Repslagarmuseet i 
Älvängen.

Programvärd är 
Arbetsförmedlingen 
Ale/Lilla Edet som har 
låtit bjuda in Michael 
Leufkens, arbetsför-
medlingschef i Göte-
borgsregionen.

Precis som förra året väljer 
Arbetsförmedlingen att för-
lägga sin sopplunch till Rep-
slagarmuseets lokaler.

– Arbetsförmedlingen har 
alltid mycket intressant att 
berätta för våra företagare. 
Nu känns det dessutom som 
att kurvan pekar uppåt igen 
och en del funderar kanske 
på att rekrytera. Det här 
mötet ligger rätt i tiden, 
säger näringslivschef Jerry 
Brattåsen som hoppas på 
god uppslutning.

– Vid sidan om Arbets-
förmedlingens information 
kommer det i sedvanlig 
ordning ges senaste nytt 
från kommunledningen. 

Själv tänker jag slå ett slag 
för utbildningen Vinnande 
bemötande, där vi hoppas på 
företagarnas medverkan till-
sammans med kommunper-
sonal från miljö- och bygg. 
Näringslivets deltagande är 
viktig i vår ambition att för-
bättra företagsklimatet, säger 
Brattåsen.

Utmärkt forum
Fati Maroufi, chef för 
Arbetsförmedlingen Ale/
Lilla Edet, kommer givet-
vis att finnas representerad 
på fredagens lunchmöte. 
Hon ser det som ett utmärkt 
forum att marknadsföra 
Arbetsförmedlingens olika 
satsningar.

– Vi tänker ge en bild av 
hur situationen är på arbets-
marknaden idag och hur 
vår framtidsprognos ser ut. 
Bilden jag vill förmedla är att 
vindarna har vänt. Visserli-
gen hade vi en liten ökning 
av arbetslösheten i januari, 
men vi ska också komma ihåg 
att 133 personer fick arbete 
under januari 2010 att jäm-
föra med föregående år då 
siffran var 96 personer, säger 
Fati.

– Vad vi kan se på Arbets-

förmedlingen är att de 
sökande som kommer in på 
kontoret har kompetens, 
utbildning och erfarenhet. 
Det underlättar matchningen 

till de arbeten som vi får in, 
avslutar Fati Maroufi.

Företagarlunch på Repslagarmuseet
– Arbetsförmedlingen är fredagens programvärd

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Fati Maroufi, chef för Arbetsförmedlingen Ale/Lilla Edet, 
kommer att medverka på fredagens företagarlunch på Rep-
slagarmuseet.

Sandra Timm, Rebecca Alvarsson och Adam 
Lundgren, går på Handelsgymnasiet i årskurs 3 
på Ale gymnasium. De genomför just nu sin in-
ternationella APU (Arbetsplatsförlagd under-
visning) och spenderar fem härliga veckor i eng-
elska Leeds. Ale gymnasium har sedan flera år 
tillbaka internationella samarbeten inom de olika 
programmen och har upparbetat flera kontakter 
med internationella företag. Det gör att elever 
från Ale gymnasium har möjlighet att praktisera 
utomlands inom sin utbildning. För Sandra, Re-
becca och Adam sker det på H&M i Leeds.

Internationell praktik 
för gymnasieelever

Swedbank 
i Älvängen 
har öppet
Måndag och torsdag   10-18
Tisdag, onsdag och fredag 10-15

Rådgivning och bokade möten även 
på andra tider ring 0303-334880.

Välkommen in!

     Tidsbest: 0303-74 96 85, 0739–74 66 85 • Göteborgsv. 80 Älvängen

100:- rabatt
på Sveriges mest utförda
AHA/PHA behandling...

Primaluce AHA/PHA ger din
hud en helt ny lyster inför våren

www.friskhud.nu

NU: 
245:-
Ord pris: 345:-

Välj 3 favoriter3 favoriter ur
Primaluce AHA/PHA, den

billigaste på köpet!billigaste på köpet!

Bli modeåterförsäljare
• Vi erbjuder flera försäljningskoncept

• Boka en visning/modeträff

• Beställ en katalog

Sälj modekläder på fritiden/
modeträffar, starta nu och få  
gratis kataloger. Vårnyheterna
finns i storlek 34-52/XS-4XL.

Ring 011-12 27 00.

www.friendtex.se

FRIENDTEX, Maskingatan 12, 602 23 Norrköping


