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Läs mer på www.centerpartiet.se/ale
Där kan du också påverka Centerpartiets 
Framtidsbygge, bli medlem och se var du 
kan diskutera centerpolitik i Ale.

Du kan och ska bestämma 
själv över ditt liv. 

Då blir det lätt att leva.

Snart får Ale LOV!

Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14
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 Hogia 
Small Office AB  

smalloffice@hogia.se
Tfn 0303-688 00
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ALE/NEW YORK. Som 
tioåring mimade hon till 
Spice girls i ”Småstjär-
norna” på ett lastbils-
fl ak i Älvängen. 

Fjorton år senare bor 
Angelica Persson, 24 
i New York, dansar på 
internationella scener 
och har spelat in fl era 
egna låtar.

Sagan om alaforstjejen som 
blev New Yorkbo börjar 
redan på Alboskolan där 
Angelica Persson uppträdde 
på fritidsgården. Sång och 
dans har alltid ingått i fram-
tidsdrömmarna och efter 
nian på Aroseniusskolan fort-
satte studierna på Mimers 
hus musikallinje i Kungälv. 
Gymnasietiden följdes av fler 
dans- och artistutbildningar, 
danslärarjobb i Göteborg 
och volontärarbete i Sydaf-
rika innan hon styrde kosan 
mot staterna. 

Till USA kom hon första 
gången i slutet av 2007 och 
efter ett par vändor fram 
och tillbaka till Sverige har 
hon nu gjort sig hemmastad 
i New York. 

När Alekuriren ringer upp 
Angelica befinner hon sig 
hemma i lägenheten i South 
Bronx, som hon delar med en 

annan musiker. 
Så länge jag kan minnas 

har jag velat jobba med dans. 
Jag är även yrkesverksam 
sångerska och det är där jag 
lägger störst fokus just nu. 
Igår (läs tisdag) spelade jag 
in en ny låt i studion och i 
morgon ska jag dansa på en 
gayklubb. Sedan koreografe-
rar jag en del för andra artis-
ter, så det är alltid fullt ös.

Nätverkar
Att New York är staden som 
aldrig sover kan hon intyga 
och att skapa sig ett kontakt-
nät går ganska snabbt för den 
som vill slå sig fram inom 
underhållningsbranschen. 

Det är ett internationellt 
kulturcenter med mycket 
sång och dans och man nät-
verkar hela tiden genom 
olika jobb. Man träffar 
många producenter och det 
gäller att visa vad man går för 
och lära sig att ta plats. 

Oavsett om det handlar 
om att ställa sig rakt upp 
och ner och sjunga inför en 
knäpptyst publik i någon 
lounge i Brooklyn eller möta 
domarna på en audition så 
gäller det 
att ta för sig, 
något som 
A n g e l i c a 

fått erfara.
New Yorks pulserande 

nattliv och oändliga möj-
ligheter till trots finns det 
mycket som hon ändå saknar 
från Sverige. 

Det är massor jag saknar. 
Min familj och mina danse-
lever, nyponsoppa, svenskt 
godis, svensk mat. 

Men några planer på att 
flytta tillbaka igen har hon 
inte ännu.

Jag lever drömmen här i 
New York, säger Angelica.

JOHANNA ROOS

Tar plats i New York
– Aletjejen Angelica Persson lever sin dröm lever sin dröm

ANGELICA PERSSON
Ålder:24
Bor: Lägenhet i South Bronx, New 
York (vid Yankeestadion)
Uppvuxen: I Ale. Har bott i både 
Hålanda och Alafors
Familj: Mamma Ann-Charlotte, pap-
pa Ulf, lillasyster Linda, storebror 
Kristoffer och storasyster Anna. 
Gör: Sång- och dansartist 

På meritlistan: Uppträtt på Eld-
själsgalan i Tv4, stått på scen med 
bland andra Alcazar, Eric Saade, 
Kayo. Vunnit danstävlingar som 
Juste Debout i Finland, uppträtt på 
Dancehall Queen i Jamaica. 
Om New York: ”Internationellt 
kulturcenter, alltid fullt ös och alltid 
något som händer.”

Angelica Persson från 
Ale har gjort karriär i 
New York.
Foto: Privat

Angelica är andra från vänster.   Foto: Privat

ALE. Mellan juli och augusti 
ökade antalet arbetslösa ung-
domar från 13,7 % till 15,4 %, 
vilket innebär 28 nyinskrivna 
personer, men jämfört med 
samma tidpunkt förra året har 
arbetslösheten i Ale minskat 
mest i hela Göteborgsregionen.
Efter en överraskande nedgång i ung-
domsarbetslösheten i somras har den 

nu stigit igen då 28 
personer skrev in sig 
i augusti. Samtidigt 
har endast tre blivit 
inskrivna i program, 
vilket beror på att det 
aktiva arbetet inte 
kommer igång förrän 
efter 90 dagar. 

Man har inte 
ansett det som effek-
tivt att plocka in ung-

domar i program de första månaderna, 
även om de får komma på informa-
tionsträffar och erbjuds stöd, men det 
ligger i budgetpropositionen att det 
ska ändras så att man börjar jobba i 
program från dag ett. Förutsättning-
arna för det kommer att öka, men 
i vilken omfattning och när det ska 
träda i kraft kan jag ännu inte svara på, 
säger Andreas Witt, verksamhetschef 
på Arbetsmarknadsenheten – AME.

Han vill dock framhålla att den 
totala arbetslösheten i Ale har mins-
kat med 0,52 procent jämfört med 
samma tidpunkt förra året, vilket är 
den största minskningen av alla GR-
kommunerna. 

Det är frukten av ett bra samarbete 
med Arbetsförmedlingen och kom-
munen. Det är nu man märker att det 
har fungerat bra. 

JOHANNA ROOS

Fler arbetslösa ungdomar
– Men på sikt minskar arbetslösheten i Ale

ARBETSLÖSHET
Arbetslösa ungdomar (18-24 år) 
i augusti 2012 i % (juli månad 
inom parantes)
Kungälv: 8,6 (7,2) 
Lerum: 12,8 (10,8)
Ale: 15,4 (13,7)
Lilla Edet: 17,6 (16,2)
Alingsås: 18,3 (17,2)
Göteborg: 16,5 (15,7)
Hela riket: 18,3 (17,2)

Arbetslösa (16-64 år) i augusti 
2012 i % (juli månad inom pa-
rantes)
Kungälv: 3,8 (3,6) 
Lerum: 3,9 (3,8)
Ale: 5,6 (5,6)
Lilla Edet: 7,8 (7,5)
Alingsås: 7,4 (7,2)
Göteborg: 9,5 (9,3)
Hela riket: 8,4 (8,1)

www.vgregion.se

Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges sam-  
manträde 18 september 2012 är justerat. 

Anslag om justeringen har tillkännagivits på  
regionens anslagstavla den 25 september.

Protokollet finns på Regionens Hus, Residenset,  
Torget i Vänersborg men kan också läsas på  
www.vgregion.se/rfhandlingar 


