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 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller 

  
10:- 3990

Kalvinnanlåret är
väldigt mört, smakrikt

och utan senor.
Stek i ugn, bräsera till
rullader eller gör en

”äkta” wienerschnitzel.

Bjud på mör 
kalvfilé på lördag!

299:- 20:-

99:-

NÖDINGE. Fati Maroufi 
har slutat som chef för 
Arbetsförmedlingen i 
Ale/Lilla Edet.

Hon blir emellertid 
kvar inom samma orga-
nisation.

– Jag har blivit ny 
chef för kontoret i 
Västra Frölunda, berät-
tar Fati.

Fati Maroufi tillträdde tjäns-
ten som kontorschef i Ale 
i januari 2008. Två och ett 
halvt år senare väljer hon att 
lämna sitt uppdrag och anta 
en ny utmaning.

– Min första riktiga 
anställning i Sverige fick 
jag som arbetsförmedlare 
i Västra Frölunda. Det var 
för tio år sedan. Sedan dess 
har jag alltid drömt om att få 
leda arbetet på det kontoret. 
När nu möjligheten dök upp 
fanns det inte mycket att fun-
dera på, säger Fati.

Trivts bra
Sin sista arbetsdag i Ale 
gjorde Fati Maroufi den 15 
augusti. Det var med visst 
vemod som hon sade farväl.

– Jag har trivts mycket bra i 
Ale. Jag kom in i en period då 
arbetsmarknaden var låg och 
arbetslösheten stor. Det var 
också en period med mycket 
varsel. Tillsammans lyckades 
vi lösa situationen och sam-
arbetet som varit med AME, 
kommunala tjänstemän och 
politiker kommer jag alltid 

att bära med mig. Det var 
aldrig vi och dom utan vi 
löste problemen ihop, säger 
Fati.

Hur ser du på din nya 
arbetsuppgift?

– Kontoret i Västra Frö-
lunda är betydligt större, 
cirka 6 000 arbetssökande 

mot 2 500 i Ale. Antalet 
anställda är ungefär dubbelt 
så många, 65-70 personer. 
Det blir en intressant utma-
ning, avslutar Fati Maroufi.

JONAS ANDERSSON

Fati har slutat som AF-chef i Ale

Fati Maroufi har slutat som chef för Arbetsförmedlingen 
Ale/Lilla Edet och tjänstgör numera på AF:s kontor i Västra 
Frölunda.
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Utgångspris 2 650 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 116,9 kvm
Tomt 1 500 kvm Plan trädgårdstomt

Byggt 2005
Adress: Skönningared 297
Visas ons 8/9 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-1803 till 72456 för beskrivning

Mycket fräsch 1½ - plansvilla i trivsamma Skönningared med utsikt över åker och äng. Härlig välplanerad
trädgård med fina blommor och buskar. Närhet till kommunikationer. Bokade visningar, ring för tid.
Mäklare Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-1803.

B Skönningared

Utgångspris 1 825 000:-
4 rok, varav 2 sovrum
Boyta 130 kvm, biyta 2 kvm
Tomt 266 kvm Plan trädgårdstomt

Byggt 1981
Adress: Södergården 17
Visas sön 5/9 16.00-17.00
Sms:a: FB 5410-2271 till 72456 för beskrivning

I populära södergården kan vi nu erbjuda ett välskött grändhus med bra läge i området. Här har du nära
till naturen, gångavstånd till skolor och service. Bra planlösning med stort vardagsrum och ett härligt kök.
Fin täljstenskamin tillsammans med värmepump ger god ekonomi. Eget garage i länga. Nära till
kommunikationer. 25 minuter från Göteborg. Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2271.

BNol

Utgångspris 1 895 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 107 kvm
Tomt 347 kvm

Byggt 1993, ombyggt 1995
Adress: Petters Hage 8
Visas tis 7/9 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2579 till 72456 för beskrivning

Denna trevliga 1,5-plansvilla med tre sovrum ligger med ett vackert lantligt läge och är ändå bara några
minuters bilfärd från Älvängen och E 45. Här är också nära till dagis. I området bor många barnfamiljer.
Bokade visningar, ring eller maila ale@fastighetsbyran.se för tid. Mäklare Joakim Olsson
Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2579.

B Starrkärr

Utgångspris 2 995 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 149 kvm
Tomt 980 kvm Trädgårdstomt

Byggt 1991
Adress: Alekärrsvägen 12
Visas tor 9/9 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2492 till 72456 för beskrivning

Mycket trivsam och välplanerad 1½ plansvilla med fin trädgårdstomt i omtyckta Surte. Härlig altan i
söderläge. Närhet till service, skola och kommunikationer. Endast ca.10 minuter till Göteborg. Pendeltåg
och motorväg klart 2012. Bokade visningar ring eller maila ale@fastighetsbyran.se för tid. Mäklare
Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2492.

B Surte


