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ÄLVÄNGEN. Peter Näs-
lund är ny ägare till 
Pensionärspoolen Ale, 
Lilla Edet, Kungälv, 
Stenungsund, Tjörn och 
Orust.

Företaget erbjuder 
erfaren arbetskraft till 
såväl privatpersoner 
som företag.

– Många av våra 
anställda besitter en 
väldigt hög kompetens 
och utgör en resurs 
som är väl värd att ta 
tillvara på, säger Peter.

På samma sätt som Manpo-
wer hyr ut arbetskraft, så är 
affärsidén ungefär densamma 
för Pensionärspoolen.

– Vi tar vara på den erfa-
renhet och kompetens som 
den äldre generationen har. 
Just nu har vi en pool på när-
mare 30 pensionärer, förkla-
rar Peter.

Pensionärerna är anställda 
i 3-månadersintervaller och 

får betalt för de timmar som 
de arbetar.

– Under våren och som-
maren är uppdragen fler. 
Det handlar ofta om arbeten 
där ROT- och RUT-avdrag 
kan göras. Vi förfogar över 
många duktiga hantverkare, 
men också personer med ett 
förflutet inom bland annat 
försäljning och ekonomi. Vi 
vänder oss till privatperso-
ner, företag och den offent-
liga sektorn.

Vilka konkurrensförde-
lar har ni?

– Priset är naturligtvis en 
sak och det faktum att vi är 
beredda att ta mindre arbe-
ten. Pensionärerna vet vad 
ansvarsfullhet är, vad det 
innebär att göra ett bra jobb 
vilket i sin tur skapar ett för-
troende hos kunden.

Pensionärspoolen är 
långt ifrån ensamma om att 
erbjuda personaluthyrning 
och bemanning, det finns 
många aktörer på markna-
den.

– Det är en bransch som 
växer. Det ploppar upp nya 
aktörer lite varstans, men 
tyvärr är inte alla så seriösa, 
anser Peter Näslund. 

Pensionärer sätts i arbete
– En växande marknad

Peter Näslund driver sedan 
en tid tillbaka Pensio-
närspoolen i Ale, Lilla Edet, 
Kungälv, Stenungsund, Tjörn 
och Orust som hyr ut ar-
betskraft i form av pensio-
närer.
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BOHUS. Fredagen den 9 
mars blir det cykelkon-
sert i Bohushallen.

Medverkar gör den 
före detta världsmästa-
rinnan Susanne Ljung-
skog från Surte.

Girot i Ale är kompo-
nerat av Mikael Fors-
man och cykeletappen 
är filmad av Eleonor 
Holst.

Med Girot i Ale får Susan-
ne Ljungskog sig tillägnad 
en alldeles egen cykelkon-
sert, specialkomponerad för 
den nya idrottshallen i Bohus.

– Idén föddes för två år 
sedan. Jag har haft hjälp 
av Eleonor Holst som har 
filmat sträckan Surte-Bohus-
hallen. Publiken får uppleva 
olika årstider och byggnation 
i området, säger Mikael Fors-
man och fortsätter:

– Det finns en likhet mellan 
idrottsmän och musiker. Man 
måste hålla igång dagligen 
och därför är det inte särskilt 
långsökt att finna koppling-
en mellan musik och cykling.

Susanne Ljungskog 
kommer att trampa live på 
en så kallad rulle. Slagver-
karna Jonas Larsson, Einar 
Nielsen och Per Sjögren 
följer henne i detta lagtempo 
som sträcker sig över några 
av Surte och Bohus brantas-
te backar. Dessutom blir det 

musik av Max Käck och Per 
Anders Nilsson, som för 
övrigt också är cyklist

Innan konserten drar 
igång finns det möjlighet för 
besökarna att träffa Susanne 
Ljungskog och representan-
ter för cykelsporten.

– Vi hoppas naturligtvis på 
mycket folk. Ungdomar under 
20 år har dessutom fri entré, 
avslutar Mikael Forsman.

Cykelkonsert med 
Susanne Ljungskog

Susanne Ljungskog kommer 
till Bohushallen nästa fredag 
för att medverka i cykelkon-
serten Girot i Ale.
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ALAFORS. Thailändska 
Yanisa Dussadee-
thammo, som kallas 
för Nang, är 17 år och 
utbytesstudent på 
omvårdnadsprogram-
met på Ale gymnasium. 

Sedan i augusti har 
hon bott hos familjen 
Kalkemyr-Karlsson i 
Alafors.

– Det är en bra chans 
att öppna ögonen för 
världen, säger hon.

När den första snön kom 
berättade Nina Kalkemyr, 
mamman i värdfamiljen, för 
Nang att de skulle bli tvung-
na att ställa ett gevär innanför 
ytterdörren ifall isbjörnarna 
skulle komma. Skämtet miss-
lyckades eftersom hon inte 
kunde hålla sig för skratt.

De skrattar nu också, alla 
fem. 

– Nang har blivit en del av 
familjen, som ett till syskon, 
säger Emelie Kalkemyr och 
hennes bror Tobias Kalke-
myr nickar instämmande.

Att Nang, som kommer 
från provinsen Songkhla i 
södra Thailand, var omtyckt 
från första stund kan alla 
skriva under på.

– Hon är så mild och hjälp-
sam. I början ville hon alltid 
plocka undan och diska efter 
att vi hade ätit, men det kändes 
konstigt så det sa vi att hon 
inte fick göra, säger Nina.

Nang är inte den första ut-
bytesstudenten som bor hos 
familjen. För två år sedan öpp-
nade de sin dörr för en tjej från 
Japan.

Kontakten med studenter-
na fick de genom utbytesor-
ganisationen Youth for un-
derstanding, som arbetat med 
gymnasieungdomar i snart 
femtio år. 

– Det är många som vill 
plugga i ett annat land så det 
behövs hela tiden fler som kan 
ta emot dem. Många har rum 
över sedan barnen flyttat he-
mifrån och varför inte låta en 
utbytesstudent bo där? Man 
får så mycket tillbaka själv 
också, säger Nina.

Nang ska stanna hos fa-
miljen tills i juni och de fasar 
redan för den dagen hon åker 
hem.

Lärt sig snabbt
Att det bara gått ett halvår 
sedan hon kom till Sveri-
ge för första gången är svårt 
att tro. Det enda hon kunde 
säga på svenska då var ”hej” 
och ”hejdå”. Nu studerar hon 
tillsammans med förstaårse-
leverna på Ale gymnasiums 
omvårdnadsprogram. När 
Alekuriren träffar henne har 
hon bara en dag kvar på en 
fem veckor lång praktik som 
hon gjort på en dagverksam-
het för dementa i Älvängen. 

– Det har gått bra, de är 
snälla och roliga. Jag har gjort 
allt möjligt som att hjälpa till 
med maten, diska och prata 
med dem, berättar hon.

Alla i värdfamiljen är im-
ponerade över hur fort hon 
lärt sig språket och anpassat 
sig i ett helt nytt land.

– Man kan ju bara tänka 
sig omvänt, om vi skulle åka 
till Thailand och studera på 
thailändska, hur lätt skulle 

det vara. Jag måste också er-
känna att Nang vinner över 
oss i Alfapet, säger Nina. 

Nang valde att åka till Sve-
rige just eftersom det är an-
norlunda från det hon är van 
vid.

Efter det här året har hon 
två år kvar på gymnasiet och 
sedan har hon funderingar på 
att läsa vidare till sjuksköter-
ska på universitetet. 

Eftersom det är så mycket 
svenskar i Thailand är det en 
stor merit att kunna språket. 
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Från Thailand till Alafors
– Nang är utbytesstudent 
på Ale gymnasium

HOS KALKEMYR-KARLSSON

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Familjeglädje. För Tobias Kalkemyr, Nina Kalkemyr, Jörgen 
Karlsson och Emelie Kalkemyr är utbytesstudenten Yanisa 
”Nang” Dussadeethammo en del av familjen.  Även hunden 
Alex har fäst sig vid henne.
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