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ALE. Sedan i januari har 
arbetslösheten i Ale 
minskat med cirka 0,7 
% och siffran är näst-
intill densamma för 
ungdomar.

Nästa år fortsät-
ter man att satsa på 
kurser med entreprenö-
riell inriktning.

Även under 2012 får AME 
i Ale 4 miljoner kronor för 
särskilda satsningar. Man 
kommer bland annat att 
återigen hålla kursen YEA 
(Young unemployed people 
i Ale) under ledning av eng-
elsmännen David Cartw-
right och Ben Mumby- 
Croft. I kursen, som hölls i 
höstas, deltog 20 ungdomar 
som fick i uppgift att komma 
fram med potentiella affärs-
idéer gruppvis. Syftet var 
att öka deras självförtroen-
de och förmåga att tänka på 
nya sätt.  Projektet var mycket 
uppskattat bland såväl ledare 
som deltagare.

Projektet med Skogsvårds- laget kommer att ordnas även nästa år. Gruppen består av 
ett antal personer och en 
ledare som hjälps åt att gallra 
och rensa i Ales skogar. Del-
tagarna får utbildning och er-
farenhet av skogsarbete som 
kan öka chansen till arbete. 

På AME väntar man nu 
även på klartecken för ytter-
ligare två projekt.

Nästa år kommer man att 
satsa extra på att hjälpa ung-
domar och funktionshindra-
de ut i arbetslivet.

JOHANNA ROOS

Satsningar för minskad arbetslöshet

FAKTA
Arbetslösa (16-64 år) i november 2011 
i % (oktober månad inom parantes)

Kungälv: 3,0                 (2,9) 
Lerum: 2,7                    (2,7)
Ale: 4,9             (4,7)
Lilla Edet: 5,6               (5,7)
Alingsås: 5,3                 (5,3)
Göteborg: 6,6               (6,6)
Hela riket: 6,3  (6,2)

Arbetslösa ungdomar (18-24 år) i 
november 2011 i % (oktober månad 
inom parantes)

Kungälv: 5,0                   (5,0) 
Lerum: 5,7                       (6,1)
Ale: 9,8             (10,0)
Lilla Edet: 10,7               (11,4)
Alingsås: 9,3                 (9,6)
Göteborg: 8,1                (8,2)
Hela riket: 10,2 (10,2)

Under 2012 fortsätter man att satsa på olika projekt för att 
minska arbetslösheten i Ale.
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Öppettider
Vardag 8-19 
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www.alefruktogront.se

Vi har även 
öppet 

alla helgda
gar!
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Kärnfria, söta

& saftiga!

Vi har även 

grönkål i butiken  �����


