
ALAFORS. Vaknakvällen 
i Alebacken slog nytt 
rekord.

Över 500 ungdomar 
beräknas ha nyttjat det 
fria liftkortet.

– Fantastiskt kul att 
vårt initiativ uppskat-
tas, säger Vaknas le-
dare, Thomas Berggren.

Vakna och Alebacken SK 
bjöd in alla barn och ung-
domar upp till 20 år till en 
frikväll i backen. Gratis lift-
kort och korv till alla hung-
riga. Det innebar fullt tryck 
i både caféterian och liftkön.
Det var fjärde gången som 
arrangemanget ägde rum 
och likt tidigare år blev det 

nytt rekord.
– Vi har skeppat ut mer än 

400 korv och liftkön har varit 
lång hela kvällen. Inklusive 
de yngsta deltagarna i barn-
backen så har nog 500 perso-

ner varit här, sa Alebackens 
Niklas Helin.
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Regionfullmäktige 
sammanträder

Tisdagen den 5 februari sammanträder regionfullmäktige i 
Vänersborg. Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och 
sjukvårdens inriktning, kulturlivets utveckling, kommuni-
kationer, vägar, transporter och andra frågor kring tillväxt 
och utveckling i Västra Götaland.

Tid:  Tisdagen den 5 februari kl. 10.00. 

Plats:  Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg. 

Den kompletta ärendelistan kan läsas på  
www.vgregion.se/rf eller beställas hos regionkansliet på  
Residenset i Vänersborg  på telefon 010-44 101 42. 

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du är 
mycket välkommen som åhörare. 

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information  
www.vgn.nu. Det går också att se och höra sammanträdet via 
www.vgregion.se/webb-tv 

Ale hade i december månad en arbetslöshet på 6,2 pro-

cent räknat på alla arbetslösa, 
medan ungdomsarbetslöshe-
ten uppgick till 15,8 procent. 
Det kan jämföras med 8,9 
respektive 18,4 för hela riket. 

Andreas Witt, verksam-
hetschef för AME – Arbets-
marknadsenheten, spår 
en uppgång under januari 
månad.

Liksom föregående månad 
uppgår arbetslösheten bland 
ungdomar i Ale kommun till 
15,8 procent medan man i 
Lilla Edet har kunnat se en 
marginell minskning sedan 
i november och ligger nu på 
17,1 procent.

JOHANNA ROOS

Arbetslösheten fortfarande oförändrad

FAKTA
Arbetslösa ungdomar (18-24 år) 
i december 2012 i % (november 
månad inom parantes)
Kungälv: 9,2 (9,7) 
Lerum: 10,6 (10,8)
Ale: 15,8 (15,8)
Lilla Edet: 17,1 (17,5)
Alingsås: 17,4 (17,4)
Göteborg: 16,2 (16,3)
Hela riket: 18,4 (18,5)

Alla arbetslösa (16-64 år) i 
december 2012 i % (november 
månad inom parantes)
Kungälv: 4,1 (4,0) 
Lerum: 3, 9 (3,6)
Ale: 6,2 (5,9)
Lilla Edet: 8,3 (8,0)
Alingsås: 7,8 (7,6)
Göteborg: 9,5 (9,5)
Hela riket: 8,9 (8,7)

Hålstensvägen 6, Älvängen

Smartaste vägen till jobb

Vill du vara redo för 
arbetsmarknaden när du 

avslutat din gymnasieutbildning?
Att utbilda dig hos oss på Lärlingsgymnasiet innebär 

att du väljer smartaste vägen till jobb!
 

Välkommen att träffa representanter från våra 
samarbetspartners, arbetslivet! De informerar 

lite om arbetsläget inom de olika utbildningarna. 
Elever och personal svarar på frågor om skolan och 

lärlingsutbildningen.
 

Välkommen torsdag 24:e januari mellan 16-18.

Psst… Har du inte möjlighet den aktuella tiden är du alltid 
välkommen att boka in ett enskilt studiebesök!

Vi ses!

Per Åsén, Golvläggare

www.lärlingsgymnasiet.se

ALE. Liksom i november höll sig arbetslösheten 
relativt oförändrad även under december.

Genomgående för hela riket är en liten uppgång 
räknat på alla arbetslösa, medan ungdomsarbets-
lösheten minskat marginellt.

www.skepplanda.se

Skepplanda BTK kallar 
medlemmarna till 

ÅRSMÖTE
FORSVALLEN

Tisdag 29 januari
kl: 19.30

Motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast 25/1

Fullt ös i backen. Vakna och Alebacken SK bjöd alla barn och ungdomar upp till 20 år på 
gratis liftkort i fredagskväll. Inbjudan hörsammades.

Vaknakvällen slog nytt rekord i Alebacken

KORVGUBBE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Vakna bjöd på korv med bröd.


