
ALE. Arbetslösheten 
ligger kvar på en hög 
nivå i Ale kommun.

Särskilt allvarlig är 
situationen bland ung-
domar, 18-24 år, där 
12,9% är arbetslösa 
eller i någon form av 
åtgärd.

Totalt står nära 1200 
personer utanför ordina-
rie arbetsmarknad.

Positivt i rapporten från Ar-
betsmarknadsenheten i Ale 
är ändå att antalet arbetslösa 
sjunker, men än så länge är det 
så marginellt att arbetslöshe-
ten måste anses vara konstant. 
Jämfört med januari månad 
har antalet arbetslösa minskat 

med fyra personer, från 1198 
till 1194. 6,8% av arbetskraf-
ten är idag utan riktigt arbete.

Ungdomsarbetslöshe-
ten  är det som oroar mest. 
Ales siffra på 12,9% i februa-
ri är oförändrad från månaden 
innan. Bara Alingsås (13,1%) 

och Lilla Edet (14,1%) redo-
visar sämre siffror.

För att få en bild av hur si-
tuationen har förändrats för 
ungdomar, 18-24 år, kan no-
teras att i februari 2007 var ar-
betsslösheten för samma mål-
grupp 4,8%. Bara från 2009 

har ungdomsarbetslösheten 
stigit med 3%.

I Ale kommun lanseras nu 
ett antal program och arbets-
marknadsåtgärder för att få 
fler i sysselsättning. Arbetsför-
medlingen har tidigare också 
rapporterat om att antalet 
enklare jobb nu ökar i antal. 
Ett trendbrott kan vara på väg.
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Öppet: Mån–fre 09.30–18.00, lör 10.00–14.00

Butiken upphör. Start torsdag 18/3 kl. 10.00.

TOTAL
UTFÖRSÄLJNING!

20-70%
RABATT

PÅ ALLT I BUTIKEN!

VAROR FÖR MILJONER SKA BORT.

Joggingskor, walkingskor, kängor, streetskor, Gore Tex®-skor, mössor, handskar,
alpinskidor, alpinpjäxor, skidkläder, jackor, byxor, tröjor m.m.

OBS! 
17/3 stängt
för förbe-
redelser

POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 8 mars

Stöld i Älvängen
En stöld anmäls från Fabriksvä-
gen i Älvängen.

Tisdag 9 mars

Villainbrott
Villainbrott i Älvängen. Ett 
köksfönster bryts upp och 
kontanter tillgrips. Spårsäkring 
har skett.

En man i 40-årsåldern stop-
pas på E45 i Surte. Föraren 
är misstänkt för grov olovlig 
körning.

Onsdag 10 mars

Personrån
En man i Bohus har just par-
kerat sin bil och är på väg in i 
bostaden när han attackeras 
av två ynglingar som tilltvingar 
sig målsägandes dator.

Torsdag 11 mars

Flicka attackerad
På väg hem från skolan i 
Alafors blir en 15-årig flicka 
utsatt för misshandel. En okänd 
man, som bär jeans och en grå 
mössa, tar tag runt flickans 
hals och nacke. Ett vittne till 
händelsen uppmanar mannen 
att släppa flickan, som kan slita 
sig loss och springa hem till 
sin bostad. Gärningsmannen 
försvinner springande från 
platsen. Händelsen utspelar sig 
vid två-tiden på eftermiddagen. 
Polisen vill gärna komma i 
kontakt med vittnet på telefon-
nummer 114 14.

Fredag 12 mars

Grovt rattfylleri
En bil stoppas på E45 i höjd 
med Grönnäs. Föraren är miss-
tänkt för grovt rattfylleri.

Våldtäkt anmäls på en 
adress i Ale. I samband med 
våldtäkten sker också en miss-
handel. En man anhålls som 
skäligen misstänkt för brotten.

Söndag 14 mars

Misshandel
Vid tre-tiden på morgonen sker 
en relationsbetingad misshan-
del i Surte. Kvinnan ådrar sig 
skador på näsan.

Antalet anmälda brott under 
perioden 8/3 – 15/3: 34. Av 
dessa är fyra narkotikabrott 
och två bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

Arbetslösheten konstant i Ale


