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NÖDINGE. Syftet är att 
öka kompetensen och 
höja statusen på yrken 
inom kök- och lokal-
vård. 

Nu har personal i Ale 
påbörjat sina kompe-
tenshöjande utbild-
ningar genom projektet 
SKY. 

I torsdags stod aller-
gier på schemat.

Att laga mat till många per-
soner innebär ett stort ansvar 
– kanske större än man kan 
tro. 

Med tanke på att mellan 
10 och 15 procent av barn 
och ungdomar i Sverige har 
någon form av överkänslig-
het mot livsmedel är utbild-
ning inom allergier av största 
vikt. 

En slev i fel gryta kan i 
värsta fall leda till dödsfall, 
så det är viktigt att alla har 
rätt kunskap, säger Malena 
Alverby, som jobbar i köket 
på Ale gymnasium. 

Hon planerar att validera 
sig till kock genom projektet 
SKY – Stark kompetens och 
yrkesstolthet. 

– Det är bra att kunna luta 
sig tillbaka på en utbildning, 

vilket också bidrar till att 
höja statusen på yrket. 

I torsdags var Malena en 
an sammanlagt 13 deltagare 
på kursen om födoämnesal-
lergier, som hölls av Britt 
Lerneby. 

Ämnet öppnade upp för 
diskussioner om allt ifrån 
laktosintolerans och aller-
gichocker till toxiska sub-
stanser i bittermandel och 
aprikoskärnor. 

Deltagarna, som tillhör 
en yrkesgrupp som sällan får 
chans att träffas, uppskattade 
att utbyta tankar och idéer. 

– Vi har hittills fått lite 
pengar till utbildning så det 
känns bra att man satsar på 
oss nu. Det är intressanta 
utbildningar och roligt att 
träffa andra i samma bransch, 
säger Tuula Viitanen, kock 
på Änggårdens förskola. 

Hållbara insatser
Linda Johansson, pro-

jektledare för SKY som inne-
fattar 13 kommuner, vittnar 
om att utbildningarna som 
hållits under hösten inom 
kök och lokalvård varit upp-
skattade.

– Man märker att det ger 
mycket när personal ringer 
till mig och berättar att de 

ändrat sina rutiner efter att 
ha varit på en utbildning. 

Satsningen är ett EU-pro-
jekt som finansieras genom 
ESF – Europeiska socialfon-
den.

Tomas Nilsson, verk-
samhetschef för service i Ale 
kommun, menar att utma-
ningen ligger i att göra håll-
bara förändringar.

Öka kompetensen
– Varje gång man gör en 
insats gäller det att hålla det 
så att man hela tiden ökar 
kompetensen. Utbildning är 
en kostnadsfråga, men i läng-
den skulle jag säga att det blir 
mer kostnadseffektivt med 
utbildad personal i köket. 
Det bidrar också till att man 
jobbar på ett bättre sätt och 
därför undviker förslitnings-
skador. Utbildning ger också 
bredd och ökar möjligheten 
att kunna byta arbetsuppgif-
ter. 

Han menar också att mer 
kunskap ställer högre krav 
på arbetsgivaren, vilket är ett 
steg i rätt riktning. 

Allergier på schemat
– EU-projekt för ökad kompetens i köket
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Tuula Viitanen, Marja-Liisa Hurskainen, Gun Pielström, Linda Hallstensson och Anna Ceder-
berg, som alla jobbar i skolkök i Ale, tog chansen att utbyta tankar och idéer i pausen.

Torsdag 6 dec

Ljusmassa 
A-te ca 1 kg

90 kr

Idag 
60 kr
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Nytt erbjudande i butiken varje dag
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Det är vi som 
är Axelssons!

Funderar 
du på att 
sälja?
Det är mycket som 
ska förberedas inför 
försäljningen av en bostad 
och det kan gå snabbt 
när man väl hittar sin 
drömbostad. Vi vill därför 
erbjuda dig värdering och 
vår tjänst Startklar som 
gör dig just det – startklar 
och redo för en eventuell 

det kostar dig en krona!

 

Ring oss idag!

Henrik Kjellberg
0727-316 360

A
Johansson
0705-377 619

Välplanerat nära nya 
pendelstationen!

Här erbjuds denna mycket
välplanerade villa med centralt och bra läge i 
Lödöse. Kort cykeltur till
nya pendelstationen mot Gbg/Trollhättan. 
Villan är i gott skick men erbjuder
ändå stora möjligheter till egen prägel. Fyra 
st sovrum och två fräscha
badrum. Välkommen på visning! 137 kvm. 

Pris 1.395.000:- som utgångspris.
Visas 6/12.
Adress Tingbergsvägen 3 
Henrik Kjellberg 0727-316 360

Renoverat!

Välkommen till detta speciella hus i Lödöse 
nära varvet och älven. Tillbyggd entré och 
nytt kök och badrum. Tre sovrum, toalett och 
stor hall på övre plan och öppen planlösning 
med vardagsrum och kök i entréplan. Stor 
källare med många möjligheter. Nära till nya 
pendeln som tar dig på 22 min till Göteborg. 
145+55 kvm. 

Pris 1.400.000:- som utgångspris.
Visas Ring för bokad visning 9/12. 
Adress Skeppsbyggaregatan 8. 

Drömmen kan bli sann!

Nu kan vi äntligen erbjuda en gård på ca 3 
ha med maskinhall på 350 kvm och stall på 
150kvm innehållande sju hästboxar. Paddock 
med belysning. Bostadshus på ca 100kvm 
med öppen planlösning mellan kök och 

avkopplingen och även chansen att uppfylla
dina drömmar!  

Pris 3.195.000:- som utgångspris.
Visas 9/12. Ring för bokning. 
Adress Rösbacka 580.

Lödöse
Lödöse
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