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Vi människor på 
norra halvklotet har 
mycket gemensamt 

med björnar. Åtminstone 
under vintern då vi, liksom 
dem, går i ide. När mörkret 
sänker sig bunkras det upp 
med godsaker och under 
stickade koftor låter vi vin-
terpälsen växa fritt. Trötta, 
glåmiga och frusna skyndar 
vi hem efter dagens bestyr 
och somnar i vårt lugna bo. 

Men trots att vinterkylan 
biter och skosulorna glider 
på snömoddiga gator ligger 
tyvärr inte alla måsten på is. 
På morgonbussen suckas det 
ikapp bland täckjackor, fula 
mössor och leriga portföljer. 
Kängorna är vitrandiga av 
vägsalt och noppriga tum-
vantar tappas i smutsvattnet 
på bussgolvet.

Resenärerna formar sina 
bleka pannor till en djup 
kollektiv rynka och dröm-
mer sig bort till vårsol och 
första krokusen i rabatten.

Det är slutet på februari 

och vi lägger ännu ett stor-
pack värmeljus i kundvagnen 
tillsammans med en påse 
från Karamellkungen och 
två dvd-filmer för 99 kronor. 
Så har man inhandlat ännu 
ett skäl till att slippa sätta 
foten utanför dörren något 
mer den dagen. 

Men några som fortfa-
rande inte verkar ha tröttnat 
på snövallarna längs väg-
kanten är barnen som i färg-
glada overaller glatt gräver 
ännu en isig tunnel. 

Med andan i halsen påbör-
jade jag och två klasskam-
rater vår sedvanliga språng-
marsch ner mot busshåll-
platsen i Ljungskile. Trots 
att branten allt mer börjar 
liknar en rodelbana snarare 
än en skogsstig håller vi 
envist fast vid att den vägen 
går snabbast. 

Efter mycket famlande 
och en och annan svordom 
står vi plötsligt och stir-
rar ner på den meterlånga 

rutchbanan av is framför 
oss. Utan vidare eftertanke 
plockar vi upp våra skrynk-
liga morgontidningar ur 
väskan och snart kommer tre 
journaliststudenter farande 
ut ur skogen på varsin gp. 
Kiknade av skratt landar vi i 
en snödriva och inom några 
sekunder har vi kämpat oss 
upp för isbacken igen för 
ännu ett störtlopp. Den 
missade bussen är som bort-
blåst.

Visst kan även vintern 
överraska med sina charmiga 
sidor, men personligen är 
jag inget stort fan av detta 
kylskåpsliv. Alla försök att 
snygga till sig inför en fest 
går ju genast i stöpet sekun-
den man kränger på sig sin 
sovsäck till dunjacka och 
matchande överdimensione-
rad toppluva. Det hela blir 
inte bättre av att halka på en 
isig trottoar för att landa på 
sin strumpbyxklädda bakdel. 
Med sminket utsmetat likt 

en panda, platt mössfrisyr 
och hål i kjolen sveper man 
in på partyt, glammigare än 
någonsin. 

Nej, det är nog bäst att 
mysa kvar framför tv:n med 
sitt smågodis.

Men även myskvällar har 
ett bäst före datum och nu är 
jag trött på alla blockljus, ull-
filtar och rykande tekoppar. 

Den mjuka vita nysnö 
som till vår glädje kom 
yrande i december har nu 
blivit till avgassvarta block-
arder mellan vägbanor och 
refuger. Man skulle vilja 
köra alla gator i tvättmaski-
nen med lavendeldoftande 
sköljmedel och torka asfal-
ten ljusgrå. 

Jag tänker stanna i mitt 
ide tills stickade halsdukar 
och vägsaltsrandiga skor står 
på vinden.

JOHANNA ROOS

Vintern har passerat sitt bäst före datum
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Älvsalen, Folkets hus i Nol

Ale Arbetarekommun

• Årsmötesförhandlingar
• Fasställande av Fullmäktigelista

Underhållning

ÄLVÄNGEN. Den 
värsta lågkonjunktu-
ren i modern tid ligger 
bakom oss.

Arbetsmarknaden 
börjar successivt att 
återhämta sig efter den 
djupa svackan.

Den bilden förmedla-
des företagarna i sam-
band med fredagens 
sopplunch på Repsla-
garmuseet.

För nästan exakt ett år sedan 
stod Michael Leufkens på 
företagarnas sopplunch och 
presenterade en dyster prog-
nos för den svenska arbets-
marknaden. Nu är tongång-
arna desto muntrare, vilket 
Michael också gav uttryck 
för när han åter medverkade 
på Ale Företagsforums sopp-
lunch. 

– Den nedgång som vi 
upplevt på arbetsmarknaden 
saknar motstycke i modern 
tid. Nu är det dock på väg 
uppåt och vi har passerat 
kurvan för normal tillväxt. Vi 
har upplevt gigantiska varsel-
tal, men ökningstakten avtog 
under 2009, förklarade Leuf-
kens, arbetsförmedlingschef 
för Göteborgsregionen.

– När vi tittar på utveck-
lingen av arbetslösheten ska 
vi komma ihåg att det alltid 
sker en eftersläpning. Rikt-
ning på kurvorna börjar 
emellertid röra sig nedåt. 

Mycket resurser
Enligt Michael Leufkens är 
förlorarna de ungdomar som 
hoppar av sin gymnasieut-
bildning. De går en dyster 
framtid till mötes.

– Arbetsförmedlingen har 
mycket resurser för tillfället 
och det är viktigt att vi satsar 
på våra ungdomar, ger dem 
möjlighet till nystartsjobb 
eller praktik. Arbetsförmed-

lingen kan lämna subventio-
ner, betonade Leufkens.

Lennart Bergius, chef 
för arbetsmarknadsenheten 
i Ale, berättade om de olika 
satsningar som görs i kom-
munen för att få fler invånare 
sysselsatta.

Jätteviktig målgrupp
– Här är ungdomarna en jät-
teviktig målgrupp. De får 
inte tappa tron på framtiden, 
förklarade Bergius.

Fati Maroufi, chef för 
Arbetsförmedlingen Ale/
Lilla Edet, underströk vikten 
av företagens betydelse.

– Utan er arbetsgivare kan 
vi inte göra något. Hjälp oss 
driva hjulet och vända kon-

junkturen. Tillsammans kan 
vi skapa en positiv förändring 
för Ale kommun.

Arbet s förmedl ingens 
anförande föregicks av infor-
mation från kommundirek-
tör Stig Fredriksson.

– Ale kommuns bokslut 
för 2009 gav ett överskott 
på 35,2 miljoner kronor. De 
pengarna kommer att behö-
vas nu när vi laddar för en 
befolkningsökning och till-
växt i kommunen. Vi note-
rade en befolkningsökning i 
fjol med 71 personer, vilket 
är en ökning med 0,26%. 
Den totala befolkningstill-
växten i Göteborgsregio-
nen förra året var 1,25%. Vi 
ligger alltså lite efter, men 

vår tid kommer när väg och 
järnvägen står klar.

Alemässan
Fredriksson passade också 
på att slå ett slag för kom-
munens synpunktshantering 
och vidare upplyste han om 
Alemässan som kommer att 
äga rum 6-8 maj nästa år.

Lika länge behöver inte 
näringsidkarna vänta innan 
det är dags för nästa sopp-
lunch. Fredagen 26 mars ser-
veras det soppa på Sjövallen 
i Alafors.

Uppåt på arbetsmarknaden
– Och nya åtgärder der planeras för Ales ungdomarplaneras för Ales ungdomar

Michael Leufkens, arbetsförmedlingschef för Göteborgsregionen, visade prognoser som tyd-
liggjorde att Sverige är på väg upp från den värsta lågkonjunkturen i modern tid.

Kommundirektör 
Stig Fredriksson.
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Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Nödinge församlingshem.

Öppet möte första onsdagen i varje månad.
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