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NÖDINGE. Trångbodd-
heten är nu ett minne 
blott.

I måndags invigde 
Arbetsförmedlingen 
på Ale Torg sina nya 
lokaler.

– Ett efterläng-
tat ögonblick, säger 
Fati Maroufi, chef på 
Arbetsförmedlingen 
Ale/Lilla Edet.

När Fati Maroufi bör-
jade som chef på kontoret i 
Nödinge uppgick personal-
styrkan till 20 personer. Två 
år senare har antalet anställda 
fördubblats.

– Därför var det nöd-
vändigt för oss att få större 
utrymme. Vi är oerhört tack-
samma att Arbetsmarknads-
enheten kunde släppa sina 

lokaler till oss. Där har vi 
skapat ett konferensrum som 
arbetsgivarna med fördel kan 
nyttja för rekryteringsträffar, 
säger Fati Maroufi och till-
lägger:

– Det råder inga tvivel 
om att vi kommer att kunna 
erbjuda en bättre service för 
våra kunder. Dessutom får 
vår personal betydligt bättre 
arbetsförhållanden än vad 
som varit fallet tidigare.

Invigningen firades med 
öppet hus på måndagsef-
termiddagen. Företagare, 
kommunala tjänstemän och 
arbetssökande visades runt i 
de nya lokalerna.

Hur är läget på arbets-
marknaden just nu?

– Det är fortfarande tufft, 
men vi kan konstatera att vi 
hade 60 procent fler platser 

att erbjuda i mars 2010 jäm-
fört med samma period i fjol, 
avslutar Fati Maroufi.

Arbetsförmedlingen invigde nya lokaler

PÅ ALE TORG

 Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bernt Källgren från Arbets-
förmedlingen hälsade väl-
kommen.

Gratulanterna stod i kö. Arbetsförmedlingens chef Gratulanterna stod i kö. Arbetsförmedlingens chef 
Fati Maroufi har just tagit emot en vacker krukväxt.Fati Maroufi har just tagit emot en vacker krukväxt.

Välkomna!
Nygård/Lödöse 

Intresseförening

PÅSKFIRANDE
MED PÅSKBRASA

Påskafton 3/4
vid Lödöse museum

Brasan tänds 20.00
Fyrverkeri 21.00

LN IK:s ungdomar säljer lotter, kaffe & tilltugg

Sponsorer: SEB, Jack Midhage AB, ICA Matklassen, SnickarCarlsson, 
Nygårds Stängsel & Smide, Lödöse Åkeri, Collaget ��������	
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Utgångspris 495 000:-
Boyta 57 kvm
Avgift 3.096:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv

Hiss: Nej.
Adress: Alkalievägen 19C
Visas tis 6/4 17.00-17.30

Välplanerad och delvis renoverad lägenhet om 57 kvm. Nytt kök med helt nya köksmaskiner.
Genomgående ljust och fräscht. Fina golv i eklaminat. Bra läge högst upp i fastigheten. Stor balkong med
västerläge som ger härlig kvällssol. Förening med god ekonomi. 15 min från Göteborg.
Tel: 0303-74 62 50, 0708-69 36 30. Webbnr: 5410-2387.

B 2:a Bohus

Utgångspris 1 325 000:-
4 rok, varav 2 sovrum
Boyta 75 kvm, biyta 5 kvm
Tomt 187 kvm Plan trädgårdstomt
Byggt 1974

Adress: Blåsippsvägen 71
Visas mån 5/4 15.00-15.45
och ons 7/4 17.30-18.15
Sms:a: FB 5410-2357 till 72456 för beskrivning

Mycket fint och fräscht parhus. I ett lugnt och eftertraktat område i. Trevligt vardagsrum med braskamin.
Barnvänligt, närhet till naturen och till förskolor, skolor och kommunikationer. Mäklare Joakim Olsson
Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2357.

B Älvängen

Utgångspris 435 000:-
Boyta 53 kvm
3444:-/mån inkl V/VA och parklering

Adress: Skolvägen 1 A
Visas mån 5/4 16.30-17.00
och tor 8/4 17.30-18.00
Sms:a: FB 5410-2385 till 72456 för beskrivning

Trevlig och välplanerad ljus och fräsch 2:a. Med renoverat kök och helkaklat badrum. Vardagsrum med
ekparkett. Centralt i Bohus med närhet till kommunikationer. Gratis parkerings plats. Bokade visningar.
Ring för tid. Mäklare Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2385.

B 2:a Bohus


