
NÖDINGE. 303 aleung-
domar i åldern 18-24 år 
är arbetslösa.

En på tok för hög 
siffra anser kommun-
ledningen vars ambi-
tion är att få fler i sys-
selsättning.

Genom att skjuta 
till pengar och ta ett 
samlat grepp, med flera 
aktörer inblandade, ska 
fler unga komma in på 
arbetsmarknaden.

Den totala arbetslösheten i 
Ale kommun uppgår till 6,2 
% vilket motsvarar drygt 1 
000 personer.

– Rimligt vore att kunna 
halvera den siffran från 6 till 
3 %. Fast målet är självfal-
let att vi inte ska ha någon 
arbetslöshet, säger kommu-
nalrådet Jarl Karlsson (S) .

Först och främst ligger 
fokus på att få ner ungdoms-
arbetslösheten. 303 personer 
motsvarar en arbetslöshet för 
unga på 12,8 %.

– Vi kommer fortsätta att 
skjuta till kommunala medel 
för att få fler alebor i arbete, 
fastslår Jarl Karlsson.

Hittills i år har Ale 
kommun satsat 5 miljoner 
kronor i arbetsmarknadspo-
litiska åtgärder. Av dessa sat-
sade medel har man lyckats 
få tillbaka en miljon kronor.

– Tack vare goda aktivite-
ter har vi kunnat få tillbaka 

en miljon kronor i försörj-
ningsstöd, säger Göran 
Karlsson (V).

13 av 17 har jobb
I april startades ett projekt i 
entreprenöriellt tänkande, 
YUP (Young unemployed 
people). Det handlade om 
en sex veckor lång utbildning 
som Arbetsmarknadsenhe-
ten drev med hjälp av Arbets-
förmedlingen.

– 13 av de 17 ungdomar 
som genomgick utbildningen 
har idag arbete eller studerar. 
Vi hoppas nå ett ännu bättre 
resultat när vi kör igång den 
andra omgången av YUP nu 
i höst, säger Lennart Ber-
gius, chef för Arbetsmark-
nadsenheten.

En annan lyckad satsning 

är skogsvårdslaget, som har 
varit igång sedan i febru-
ari. Nio personer, varav en 
arbetsledare, åker runt på 
olika platser i kommunen. 
Uppdraget är bland annat att 
fixa framkomliga vägar till 
Ales populära fiskesjöar.

Lyckad satsning
– Detta är en satsning som vi 
gör tillsammans med Arbets-
förmedlingen, understryker 
Lennart Bergius.

– Vår ambition är att hitta 
ett motsvarande arbetslag för 
kvinnor, inflikar Jarl Karls-
son.

Slutligen kan nämnas 
”Vägen vidare”, en inspira-
tionskurs för de ungdomar 
som saknar slutbetyg från 
gymnasiet.

– Förra året var det 25 
% av våra gymnasieungdo-
mar som gick ur skolan utan 
godkänt betyg. Samverkan 
mellan IFO, Arbetsförmed-
lingen, Komvux och Arbets-
marknadsenheten gör det 
möjligt för dessa ungdomar 
att läsa upp sina betyg, för-
klarar Lennart Bergius.

– I slutet av augusti var det 
kursstart för gäng nummer 
två. Det är 17 ungdomar som 
går en tremånaderskurs för 
att få godkänt gymnasiebe-
tyg, avslutar Lennart Ber-
gius.
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Valstugan på Ale torg
Onsdag  12-16 
Fackliga S-företrädare
Onsdag 16-19 
S-politiker
Torsdag 11-13 
S-pensionärer
Torsdag 13-16 
S-politiker
Fredag 12-16 Fackliga S-företrädare
Fredag 16-19 S-politiker Nalin Pekgul
Lördag 10-13 S-politiker  Hopptorn för barnen
Söndag 08-20 S-politiker

Älvängens centrum Vid ICA och vid Netto 
Torsdag, Fredag, Lördag

Nol utanför Ingvars livs Fredag

Bohus centrum   Lördag  
Hopptorn för barnen

Surte centrum   Fredag

Vill du veta mer 
om vår politik?
Kom till Valstugan på Ale Torg eller besök 
våra materialbord i kommunens olika centra.

Du kan också vända dig till vår exp. tel: 0303-74 21 13

Målmedvetna satsningar ska minska arbetslösheten

Lennart Bergi-
us, Arbetsmark-
nadsenheten, 
Inga-Lena Linde-
nau, Komvux, och 
Magnus Billborg, 
IFO, är några av 
de parter som 
samverkar för 
att få ner arbets-
lösheten i Ale 
kommun.

www.ale.nu

VÅR VISION SVERIGES

BÄSTA SKOLA 

Den 19 september bestämmer Du  
om Ales skola ska förnyas, förändras och förbättras. 

Valet är Din möjlighet!

Ida Löfgren, 18 Kajsa Nilsson, 67

– Dagens placering, 252, är inte okej!

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Mer pengar och fler aktörer ska hjälpa unga

ALAFORS. Nu är det 
bara tre veckor kvar 
till ännu en premiär på 
Pelarteatern i Ahlafors 
fabriker.

Danny och det vida 
blå havet är en explo-
siv, djupt rörande 
studie i utanförskap 
och kärlekens helande 
kraft.

Danny och Roberta kollide-
rar- fientliga och desperata – i 
en bar i Bronx. Dannys kolle-
gor kallar honom för ett mons-
ter och han fruktar att hans 
okontrollerbara humör kan ha 
drivit honom till mord. Rober-
tas mörka förflutna har resul-
terat i självförakt och ett obe-
fintligt framtidshopp.

Över några öl inleder de 
en konversation, spenderar 
natten tillsammans och en in-
tensiv, skrämmande och fasci-
nerande relation påbörjas.

Pjäsen är en studie av två 
människors sätt att hantera 
skuld och utanförskap. Danny 
och Roberta fantiserar om att 
få leva vanliga, drägliga liv, 

något som ter sig osannolikt 
för dem båda. De drömmer 
om saker som de flesta av oss 
tar för givet.

I varandra försöker de få 
förståelse och eventuellt för-
låtelse för sina tidigare brott 
samt finna en möjlighet att få 
börja om. En chans till ett nor-
malt liv.

Pjäsen får oss att ifrågasät-
ta vad vi tar för givet i våra liv 
och på vilka grunder vi formar 
våra drömmar. Den är också en 
studie i två ensamma och des-
perata människors sista försök 
att nå fram till någon som kan 
lyssna och eventuellt förstå.

Danny och det vida blå 
havet är skriven av förfat-
taren John Patrick Shan-
ley. Pjäsen hade urpremiär på 
Cirkle Square theatre i New 
York 1984 med John Turtur-
ro och June Stein i huvudrol-
lerna.

Nu i oktober sätts pjäsen 
upp på Pelarteatern i Alafors 
med Patrick van’t Hof och 
Janina Schmidt i rollerna i 
regi av Jenny Korhonen. 

Dramatik i Pelarteatern
Patrick van't Hof och Janina Schmidt i huvudrollerna.Patrick van't Hof och Janina Schmidt i huvudrollerna.
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