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Våren är här!

Gäller t o m 15 april med reservation för slutförsäljning.

Pensé, ampel 49:-/st

20% på hela
 
 

4 säckar 100kr
Blanda mellan:
- planteringsjord
- täckbark
- barkmull
- toppdress

sortimentet

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Öppet: Vardag 9.30-19.00
Lördag 9.30-15.00 • Söndag 11.00-15.00

Succén
fortsätter...

15% 
rabatt 
på allt!

Få hjälp av Ulf med färganalys 
av fasad, innerväggar med mera.

Ord pris 495:-

Gäller t o m 14 april på ordinarie pris.

GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85 
MÅNDAG-FREDAG 09–18, LÖRDAG 10–14

...Ulf Tangberg 
fi rar 15 år 
i Älvängen

Gratis hela april!

Fasadexperten

ALE. I torsdags var 
sista dagen att söka 
feriejobb i kommunens 
regi.

Sammanlagt 250 
jobb kommer att lottas 
ut till ungdomar mellan 
16 och 17 år, vilket är 
samma antal som i fjol.

I år satsar man även 
på en favorit i repris, 
nämligen sommarmusi-
kanterna.

Sommaren närmar sig så 
smått och medan heltids-
anställda har börjat plane-
ra semesterveckorna längtar 
många ungdomar efter att få 
tjäna sina första egna pengar. 

Precis som i fjol ordnar Ale 
kommun med 250 feriejobb 

till ungdomar mellan 16 och 
17 år. Arbetsperioden sträck-
er sig över tre veckor med fem 
timmars arbetsdag. 

– Från och med i år har vi 
ett nytt lottningssystem som 
underlättar för oss och gör 
att vi snabbare kan ge besked, 
säger Johan Gustafsson på 
Ale fritid.

Feriejobben finns inom 
många olika områden, allt 
från lägerledare till arbete på 
förskola eller med funktions-
hindrade.  

Egen turnéplan
Något som blev mycket upp-
skattat 2010 var ”sommarmu-
sikanterna”, som går ut på att 
en grupp ungdomar under tre 
veckor får chansen att jobba 

som turnerande musikanter. I 
år ordnar Kulturskolan återi-
gen feriejobb inom musik och 
även här lottas platserna ut. 

Ungdomarna ansvarar 
själva för att lägga upp en 
turnéplan och sköter även 
all administration runt om-
kring. Det finns handledare 
tillgängliga, men tanken är 
att de ska stå på egna ben. 

– Även om de inte känner 
varandra sedan innan så 
brukar de få ihop det på ett 
bra sätt. De är fantastiska på 
att sätta ihop låtlistor och det 
är jätteroligt att det gick att 
ordna igen, säger Ragnhild 
Kappelmark, enhetschef på 
kulturskolan. 

Feriejobb – ungdomarnas melodiFeriejobb – ungdomarnas melodi

– Kulturskolans sommarmusikanter är tillbaka 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

I sommar kommer en grupp ungdomar mellan 16 och 17 år få chansen att få feriejobb som 
sommarmusikanter i kommunens regi.


