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ÄGARBYTE
ÄLVBLOMMAN
Jag tackar alla mina 

vänner från Surte i söder 
till Hålanda i norr för 

mina fyra år i Älvängen.
Jag passar även på att önska den 
nya ägaren, Ilse-Lill Tenggren lycka 

till med Älvblomman

/Kerstin Tilander

Nu i ny regi med Ilse-Lill , 
Marianne och Emily. 

Vi hälsar alla gamla och 
nya kunder välkomna med 
ett öppningserbjudande!

Öppet: 
Mån-fre 9.30-18.00 Lör 9.30-14.00

Göteborgsvägen 72  Tel: 0303-74 90 30

4 st pelargoner från Mariestad för 

100 kr
(39 kr/st)

Nu finns vi 
i Nödinge!

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.

Arbetslösa ungdomar (18-24 
år) har varit en prioriterad 
målgrupp för kommunled-

ningen de senaste åren. Arbe-
tet har givit resultat. I början 
av året var 101 personer ar-
betslösa, vid april månads 
utgång var samma siffra 67. 
Det är samma nivå som rådde 
innan finanskrisen.

– Vår samverkansmodell 
i Ale mellan Arbetsförm-
delingen, Individ- och fa-
miljeomsorgen och Arbets-
marknadsenheten har fung-
erat mycket bra. Vår grund-
inställning har varit att 
motivera individerna. Ale-
lotsen har hjälpt många ung-
domar att komma rätt. De har 
fått hjälp med att skriva sitt 
CV och hitta kontaktperso-
ner med mera, säger Bergius.

Antalet arbetslösa i Ale 

har minskat från 492 vid 
årets början till dagens 375. 
448 personer är sysselsatta i 
program, vilket är en minsk-
ning med 37 under årets fyra 
första månader. Siffrorna är 
de lägsta på tre år.

– Våra satsningar på de 
äldre personerna har också 
haft ett bra genomslag. Vi 
har drivit ett antal marknads-
föringskurser med bra utfall 
och just nu känns det väldigt 
bra, säger Lennart Bergius.

Flera arbetsmarknads-
projekt är avslutade, men 
Skogslaget som sysselsätter 
åtta personer plus handleda-
re pågår året ut.

– Dessutom ska vi snart 
ha 250 ungdomar i feriejobb. 
När sommaren kommer 
stiger siffrorna igen, men det 
vet vi. Förutsättningarna för 
många att få jobb i sommar 
är hur som helst bättre än på 
många år så vi är optimistis-
ka, avslutar Lennart Bergius. 

Arbetslösheten fortsätter sjunka i Ale
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FAKTA
UNGDOMSARBETSLÖSHET (18-24) 
April 2007:  47
April 2008: 66
April 2009:  116
April 2010:  91
April 2011:  67

ARBETSLÖSHET I ALE
januari 2011: 5,6% (6,8%)
februari 2011: 5,4% (6,8%)
mars 2011: 4,9% (6,6%)
April 2011: 4,8% (6,1%)

Inom parentes jämföreseltal för 
2010.

ALE. Arbetslösheten fortsätter sjunka i Ale och är 
nu nere i 4,8%.

Även ungdomsarbetslösheten har minskat till 
8,2%.

– Jättekul att våra insatser gör nytta, men 
framför allt är det den starka konjunkturen som 
bidrar, säger Lennart Bergius, chef för arbets-
marknadsenheten.

– Samverkansmodell fungerar bra


