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Har du svårt att 
bestämma dig?

Fråga Sarah!
Vår inredningsrådgivare hjälper dig att välja rätt.

Boka hembesök för 300 kr och få 
ett komplett inredningsförslag! 0303-74 60 85.

25%
RABATT
PÅ VALFRI TAPET*

Lär dig om trender av  
 vår inredningsrådgivare 

Designa din egen unika  
 fototapet 

Få inspirationstidningen  
 Mitt Hem (värde 49 kr)

* Erbjudandet gäller nedanstående varumärken mellan 27/2-9/3 och kan  
inte kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma.  
(Gäller ej kollektionerna Borosan och Decorama)

TAPETVECKOR – just nu i våra butiker!

www.colorama.se

COLORAMA ÄLVÄNGEN GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85 • MÅNDAG-FREDAG 07–18, LÖRDAG 10–14 • WWW.COLORAMA.SE
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NÖDINGE. I torsdags 
var det rymdfest i Ale 
gymnasiums teatersa-
long.

Samtidigt var det 
fi nal för projektet ”Ska-
pande skola” i årskurs 
2.

Elever från olika delar 
av kommunen deltog i 
festligheterna som bjöd 
på musik, sång och 
dans.

Bild-, sång, och musiklä-
rare från Ale Kulturskola 
har under de gångna termi-
nerna varit ute i skolorna 
och undervisat eleverna i 
kulturens olika uttrycksfor-
mer. Skapande skola är tänkt 
att stärka samverkan mellan 
skolan och det professionella 
kulturlivet.

– Att det blev tema 
rymden beror på att det har 
en tydlig koppling till läro-
planen, berättar Heléne 
Gustafsson.

Barnen har fått måla 
bilder, gjort rymdgubbar och 
övat in sånger. På torsdags-
morgonens rymdfest i Ale 
gymnasium visade man upp 
de alster som skapats under 
projektets gång. Därutöver 

framfördes sånger som repe-
terats.

– Vi har sjungit sånger 
gjorda av Linda Börjes-
son, men klasserna har också 
komponerat egna låtar, säger 

Heléne Gustafsson.
Rymdfesten blev en värdig 

avslutning på ett projekt, 
som alla inblandade parter 
tycktes mycket förtjusta över.

JONAS ANDERSSON

Rymdfi gurer av alla de sorter. Eleverna tog del av varandras 
skapelser.

Surteskolan framförde ”Solsystemskalas”.Surteskolan framförde ”Solsystemskalas”.

En dans fi ck symbolisera 
jorden, solen och månen.

Rymdfest i Ale gymnasiumRymdfest i Ale gymnasium

ALE. Arbetslösheten 
bland ungdomar i Ale 
minskade något i ja-
nuari, medan den i Lilla 
Edet steg med närmare 
en procentenhet. 

Andreas Witt, verk-
samhetschef för AME 
önskar att man kunde 
inkludera fl er stödjande 
instanser. 

– Det jag ser från AME:s sida 
är att ett flertal av de vi hjäl-
per har psykisk ohälsa och 
om jag får drömma skulle jag 
vilja ha förstärkning i form av 
kontakt med en socialpsyko-
log. Arbetsförmedlingen har 
en coachande funktion, men 
det är även viktigt att kunna 
se hela människan efter-
som allt hänger ihop, säger 
Andreas Witt.

Han menar att en stram 
ekonomi försvårar möjlig-
heterna att utöka stödet och 
försöker nu lyfta frågan i 
kommunen. 

Ale har 15,5 procent 
arbetslöshet bland ungdo-
mar, vilket kan jämföras med 
Lilla Edet som ligger på 
17,7 procent. Räknat på alla 
arbetslösa är siffran 6,5 res-
pektive 8,6. 

Överlag var antalet rela-
tivt oförändrat i januari jäm-
fört med december månad 
och detsamma gäller för hela 
riket. 

– Man brukar kunna se en 
ökning i början av året när 
alla som gått ut skolan och 
inte fått jobb skriver in sig på 
Arbetsförmedlingen, säger 
Andreas Witt.

JOHANNA ROOS

Helhetstänk för
minskad arbetslöshet

ARBETSLÖSHETEN I ALE

Arbetslösa ungdomar (18-24 år) 
i januari 2013 i % (december 
månad inom parantes)
Kungälv: 9,3 (9,2) 
Lerum: 10,8 (10,6)
Ale: 15,5 (15,8)
Lilla Edet: 18,4 (17,7)
Alingsås: 17,5 (17,4)
Göteborg: 16,0 (16,2)
Hela riket: 18,2 (18,4)

Alla arbetslösa (16-64 år) i 
januari 2013 i % (december 
månad inom parantes)
Kungälv: 4,2 (4,1) 
Lerum: 3, 8 (3,9)
Ale: 6,5 (6,2)
Lilla Edet: 8,6 (8,3)
Alingsås: 7,9 (7,8)
Göteborg: 9,6 (9,5)
Hela riket: 8,9 (8,9)

– 6,5 procent arbetslösa i Ale


