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Behöver Ert företag hjälp med löpande bokföring och 
ekonomiska rutiner? Svart på Vitt är ekonomibyrån som älskar 
siff ror och att ha kontroll på dem. Säkra siff ror med andra ord. 
Det erbjuder vi dessutom till ett fast pris. 

Självklart har vi andra lösningar också, skräddarsydda för dig 
och ditt företag. 

Kontakta någon av oss för att ta reda på vad det kostar dig och 
ditt företag.

Säkra siff ror till fast pris!

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
E-mail info@svartpavittekonomi.se

www.svartpavittekonomi.se

Ett 25-tal personer hade 
hörsammat den inbjudan till 
informationsträff i Ale gym-
nasium som Pensionärspoo-
len gått ut med.

– Vi är ett av Sveriges 

snabbast växande beman-
ningsföretag och räknar 
med att vara representerade 
i samtliga landets kommuner 
inom fem år. Pensionärspoo-
len drivs som franchiseföre-

tag och min pool är ny sedan 
förste januari i år. I mitt 
ansvarsområde ingår bland 
annat Ale och Lilla Edets 
kommuner, förklarar Calle 
Rydström.

Pensionärspoolen vänder 
sig till förtids-, avtals- och 
ålderspensionärer. Syftet är 
att förlänga den yrkesverk-
samma tiden för de männis-
kor som önskar.

– Var och en bestämmer 
själv hur mycket hon eller 
han vill jobba, säger Calle 
Rydström som i dagsläget 

har sju personer anställda.
– Min förhoppning är att 

få en pool på 50-60 personer. 
Rekryteringsarbetet pågår 
för fullt och inom en snar 
framtid ska jag besöka Lilla 
Edet.

Vad är det för typ av 
arbeten som Pensio-
närspoolen kan göra?

– Det beror på kompe-
tensen som finns inom det 
specifika området. Eftersom 
våren är i antågande är träd-
gårdshjälp något som kan bli 
aktuellt. Av de arbeten som vi 

hittills har utfört kan nämnas 
enklare snickeriarbeten och 
rörmokerijobb, målning och 
flyttstäd.

– Fördelen med Pensio-
närspoolen är att vi kan ta 
mindre jobb samt att vi är 
relativt billiga i jämförelse 
med andra firmor.

Calle Rydström har ett 
förflutet inom IT-branschen, 
men har även sysslat med 
träbåtsbyggeri och bistånds-
arbete för Stadsmissionen i 
Göteborg.

– Jag har aldrig drivit eget 

förut och var nyfiken att testa 
på det. Nu hade jag en eko-
nomisk möjlighet att hoppa 
på detta. Det är verkligen 
jättekul och Pensionärspoo-
len har alla förutsättningar 
att kunna växa, avslutar Calle 
Rydström.

Pensionärspoolen bjöd in till informationsträff
– Sveriges snabbast växande bemanningsföretag vill ta vara på äldres erfarenhet

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ett 25-tal personer kom till den informationsträff som Pensionärspoolen bjudit in till i Ale 
gymnasium.

Calle Rydström är en av Pensionärspoolens franchiseföretagare som ansvarar för området 
Södra Bohuslän. Rekryteringsarbetet pågår för fullt.

NÖDINGE. Bara för att man fyllt 65 år behöver 
inte arbetslivet vara slut.

Pensionärspoolen är ett bemanningsföretag som 
ger människor chansen att förlänga sin yrkes-
verksamma tid.

– Vi vill ta vara på den erfarenhet som pensionä-
rerna besitter, säger Calle Rydström, ansvarig för 
Pensionärspoolen i Södra Bohuslän.

ÅrsmöteÅrsmöte
Onsdag 6 april kl 18

Repslagarmuseet i Älvängen

"Låg det första Göteborg i Ale?"
Ett intressant föredrag avEtt intressant föredrag av

fritidsarkeolog Martin Skoglund.fritidsarkeolog Martin Skoglund.

Sedvanliga årsmöteshandlingar och fi ka.

Varmt välkomna!Varmt välkomna!


