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SURTE. Trenden på 
arbetsmarknaden är 
fortsatt positiv.

Det gäller såväl riket 
totalt som lokalt i Ale.

Arbetsförmedlingen 
presenterade färsk sta-
tistik i samband med 
fredagens sopplunch, 
som hölls hos Surte 
Åkeri.

Det var nästan exakt två år 
sedan som Surte Åkeri senast 
stod som värd för Ale Före-
tagsforums sopplunch. En 
hel del har hänt inom före-
taget sedan dess och samma 
positiva vindar som blåser 
inom det svenska närings-
livet avspeglar sig också i 
familjens Sporres verksam-
het.

– Vi började som ett 
familjeföretag 1974. Mina 
tre barn, Dick, Anders och 
Camilla, är alla involverade 
i rörelsen. Idag har vi 34 
anställda och omsätter 75 
miljoner kronor. Vi tror att 
den siffran kommer att stiga 
ytterligare, förklarade Rune 
Sporre när han hälsade väl-
kommen.

– Vi har ett väldigt bra 
läge, alldeles i närheten av 
E45 och järnvägen. 1998 
började vi med cement och 
inom detta område har vi haft 
en väldigt positiv utveckling. 
Från att ha framställt 20 000 
ton och haft en bil har vi år 
en budget på 120 000 ton och 
sex egna bilar, säger Rune 
Sporre.

Fredrik Skoglund, som 
i september i fjol tillträdde 
rollen som chef för Arbets-
förmedlingens kontor i Ale 
och Lilla Edet, tog tillfället 
i akt att presentera några av 
sina medarbetare och han 

slog även ett slag för den 
jobbmässa som kommer att 
äga rum i Ale gymnasium 
torsdagen den 24 mars.

Helene Centerhorn, 
arbetsmarknadsområdes-
chef på Arbetsförmedlingen, 
belyste arbetsmarknadsutsik-
terna för 2011.

– Vi får in fler nyanlända 
platser och det är också en 
större andel som blir tillsatta. 
Det är fler personer i Ale och 
Lilla Edet som får jobb om 

vi jämför med motsvarande 
period förra året, konstate-
rade Helene Centerhorn.

Lennart Bergius, chef 
för Arbetsmarknadsenheten 
i Ale, redogjorde för de sats-
ningar och åtgärder som görs 
för ungdomar i kommunen.

Nästa sopplunch blir den 
25 mars med ALMI som pro-
gramvärd.

Sopplunch med fokus 
på arbetsmarknaden
– Utvecklingen är positiv

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lennart Bergius, chef för Arbetsmarknadsenheten i Ale 
kommun.

Helene Centerhorn, arbetsmarknadsområdeschef på Arbets-
förmedlingen, beskrev arbetsmarknadsutsikterna för 2011 i 
ett nationellt och lokalt perspektiv.

Troligtvis gör den det men 
den är ganska osynlig för de 
barn som inte har råd med 
skolaktiviteter som kostar blir 
hemma den dagen då frilufts-
dagen är. Den 9 februari hade 
Ale kommuns skolor friluftsdag. 
Jag började med att konstatera 
att mina barn reagerade på att 
det skulle kosta pengar för att 
medverka på denna dag. Det 
kostade 30-50 kronor för olika 
aktiviteter skridskor, skidor etc. 
De fick veta att det fanns ett 
gratis  alternativ för de som inte 
har pengar.

Undrar hur många som 
gick promenaden av det skälet? 
Kanske inte så många men om 
det bara var en så är det en för 
mycket. Hur många valde att 
vara hemma denna dagen av 
kostnadsskäl?

Jag vet att det under ett läsår 
går att ta ut 300 kronor från 
föräldrarna men i mindre poster 
vid utflykter och andra aktivite-
ter. Den summan kan verkligen 
diskuteras och vad gäller vid en 

beordrad friluftsdag om inte 
skolan kan stå för kostnaden av 
aktiviteter så skall det inte begä-
ras att barnen skall betala för att 
få vara med. Dessutom så var 
den aktivitet som gick av stapeln 
i Dammekärr inte genomförbar 
på grund av väder för de isiga 
spåren gick inte att åka på men 
ändå fick barnen betala. Skolan 
hade ju hyrt det och hade ändå 
kostnaden sas det. Så barnen 
fick betala för en aktivitet de inte 
kunde genomföra. På det skall 
en matsäck bekostas av förälder 
så om man skall räkna in den i 
de 300 per läsår kommer man 
nära rätt snart.

Jag vet att pengarna skall 
räcka till mycket i skolan men 
om inte alla kan vara med på 
aktiviteter för att pengar saknas 
skall man inte ha sådana akti-
viteter. 

Det skiljer sig väldigt från 
kommun till kommun om vilka 
regler som gäller vid aktiviteter 
i skolan och hur man ser på den 
kostnadsfria skolan.

Ale kommun borde ha regler 
för en mer rättvis skola så att 
utsatta barn inte behöver skäm-
mas för att de gick promenaden.

Jag tror inte de som har råd 
att betala kan föreställa sig den 
skämmiga situation som uppstår 
när man inte har råd att betala 
för att få vara med i aktivitet som 
skolan ordnar.

Jag tror heller inte att det 
finns någon oenighet bland Ales 
politiker om att denna situation 
måste åtgärdas på bästa sätt, 
hoppas att vi kan råda bot på 
detta så att de barn som drabbas 
inte behöver lida mer ä nöd-
vändigt.

Något vi kan vara stolta över 
i Ale är att skolungdomar får ett 
fritidskort att åka kollektivt så 
att det där inte blir en segrega-
tion på fattig och rik utan alla 
kan åka.  En utökning att gälla 
dygnet runt för kollektivtrafikå-
kande vore ett bra mål.

Ingmarie Torstensson
Förälder och vänsterpartist

Finns barnfattigdomen i Ale? Behöver du hjälp med att komma i form inför sommarens aktiviteter på stranden?

Saknar du motivation? Behöver du bättre resultat? VI HJÄLPER DIG!
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Vill du gå ner i vikt?
Våra personliga tränare hjälper dig 

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

NY Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26)
 GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5)

Ale/Nol ,  0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1) 

Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)

GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

Ring och boka 
en GRATIS konsultation med 

en av våra personliga tränare.

När ni träffas kan du i lugn 

och ro få svar på dina frågor om 

personlig träning och få reda på 

hur din PT kan hjälpa dig att nå 

ditt mål.

m.lifeclub.se

Erbjudandet gäller tom 10/3-11

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

SILVERKORT

Grupp - Styrke - Konditionsträning 
min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år.

Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal
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299:-
12 månader kontant 3250:- ordpris 4548:- 

Köp ditt träningskort hos oss idag

SPINNING TEMA VÅREN 2011 

Januari - Filmtema 
- Alla underbara favorit filmer
 
Februari - Tema kärlek 
- Alla bör komma ihåg 14 februari
 
Mars - Rocktema 
- Lite Rock n´Roll i väntan på våren
 
April - Tema Puls 
- Många utomhuslöpares startmånad
 
Maj - Salsa/Latino Tema 
- Heta rythmer för en het sommar

NY Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26)
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Låt oss inspirera med det 
senaste inom träning
Missa inte startskottet på våran nya satsning på kondition & löpning
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