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Vi har funnits i  Älvängen  
så länge man kan minnas…

Hej! Jag heter Sandra och jobbar på  
kontoret i Älvängen.

Välkommen in så hjälper jag dig med placeringar,  
fastighetsaffärer, Nyckelkund och mycket mer. 
Du når mig på sandra.astrom@swedbank.se   
0303-334883, växel 0303-334880.

ALAFORS. Tisdagen den 27 
mars blir det företagarlunch i 
Alebackens nya klubbstuga.

Som programvärd står 
Arbetsförmedlingen.

– Ett intressant möte hägrar, 
lovar näringslivsstrateg Jerry 
Brattåsen.

För några veckor sedan var det frukost-
möte hos KraftPowercorn i Surte. Den 
här gången inbjuds kommunens före-
tagare till sopplunch i Alafors eget ski-
center.

– Vi har haft ett 50-tal deltagare på 
våra företagsträffar de senaste gånger-
na och jag hoppas att vi blir minst lika 
många den här gången, säger Brattå-
sen.

Jens Sandahl, från Arbetsförmed-
lingens analysenhet, kommer att re-
dogöra för framtidsutsikterna på den 
svenska arbetsmarknaden och hur 
konjunkturen ser ut för 2012-13. 
Vidare kommer Arbetsförmedlingens 
representanter att berätta om projekt 
riktade mot företag.

Kjell och Niklas Helin berättar om 
Alebackens utveckling och hur fram-
tidsvisionerna ser ut för kommunens 
verkligt stora turistattraktion.

– Det är eldsjälar som brinner för 
verksamheten. Det ska bli roligt att få 
ta del av klubbens nya värmestuga och 
höra hur säsongen har gått, avslutar 
Jerry Brattåsen.

Sopplunch i Alebackens klubbstuga
– Arbetsförmedlingen är programvärd

Tisdagen den 27 mars stundar sopplunch i Alebackens nya klubbstuga. Från 
föreningen medverkar far och son Helin, Kjell och Niklas (bilden). 

Det våras i luften man känner en doft
mars är en månad då allting händer
plötsligt det spirar ur markens stoft
man sporras, allt vaknar, lågan tänder

Snödroppen först, knappast tjälen släppt taget
tätt följd av krokus som längtar opp
växter som vaknar av skildaste slaget
plötsligt syns påskliljans bristande knopp

Människan är av systemet en del
känner av detta skäl vällust stor
jublande, hurrande, inget är fel
kramas, bjud till, såväl syster som bror

Sen börjar gräset och maskrosen växa
bråttom med starten att klippa och ansa
precis som i fjol, aldrig lär man sin läxa
kanske dags att sig kola och vårkänslan sansa

Men varför börja att känslorna styra
lyss` hellre till vårens sjungande lyra
känn hur den ger dig behaglig yra
njut utav vårdagar, ack så dyra

Kurt Jannesson

Vårdikt

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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ÅRSMÖTE
Ale Ulvstorps Ridklubb 

Hulans skola, Måndag 23/4 kl 19.00
Hjärtligt välkomna!

Starta en utmaning på utrotahungern.se 

och bjud in dina vänner att gå med. 
Det kostar 20kr och pengarna går till 
kampen mot hungern i världen.
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UTMANING #104

ÅRSMÖTE
FÖRENINGEN NATIONALDAGENS 

FIRANDE I ALE

Torsdag 29 mars kl 18.00
i Aktivitetshuset, Älvängen.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Välkomna!
Mvh Styrelsen


