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Nu startar vi Lärlingsutbildning till

Väg- och Anläggnings- 
arbetare på Komvux i Ale
Start den 2 april, utbildningen är på heltid i 40 veckor

Ett BYGGYRKE med stor spännvidd
Inget annat byggyrke kan 
erbjuda så många olika 
arbetsuppgifter som väg- 
och anläggningsarbetare. 
Som färdig yrkesman 
kan du bygga gator och 
vägar, broar, park- och 
trädgårdsanläggningar 
och mycket annat

Är du intresserad att söka eller få ytterligare information

ring eller maila till vår expedition.  

Tfn: 0303-330 358, e-post: gunilla.johansson@ale.se

www.ale.se

K om v u x

EXTRA PERSONAL
Vi söker också 5-8 nya timanställda medarbetare till framför allt kassaarbete, men i tjänsten 

ingår också övrigt butiksarbete i vår konfektions-, hemtextil- och fritidsavdelning. 

Tjänsterna är lämpliga för dig som studerar på gymnasium eller högskola. 

Arbetet är förlagt till eftermiddagar och helger.
 

Ytterligare information om butikstjänsterna:

Helena Pettersson 031-46 29 00 

PERSONAL TILL CAFÉ- OCH RESTAURANG
Vi söker 3-4 nya medarbetare till vår café- och restaurangverksamhet, både heltid och 

timanställningar.  Som person är du serviceminded, flexibel, stresstålig och ordningsam. 

Vana av café- och restaurangarbete är en fördel. Schemaläggning även på helger.

Ytterligare information om café- och restaurangtjänsterna:

Heidi Östensson 031-46 29 00

Välkommen med din ansökan till jorgen@kladkallaren.se 

senast 17 mars 2013

EFTER EN FANTASTISK ÖPPNING ÄR VI I BEHOV 
AV FLER POSITIVA MEDARBETARE

BUTIKSPERSONAL
Vi söker 3-5 nya medarbetare till vår konfektions-, hemtextil- och fritidsavdelning. Dina 

arbetsuppgifter omfattar försäljning i butik, uppackning, märkning av varor samt kassaarbete. 

Vi söker dig som minst har gymnasieutbildning.  Som person är du serviceminded och inte rädd 

för att ”hugga i”.  Du har lätt för att samarbeta och är ordningsam. 

Tjänsterna är mellan 50-90% med schemaläggning även på helger.

BOHUS. Tyrone Hans-
son är Ales kongress-
ombud för Socialdemo-
kraterna i Ale.

Han delar sina par-
tikamraters åsikt om 
att nu är det jobben, 
jobben och jobben som 
gäller.

– Det är grunden i 
samhället, slår Hans-
son fast.

3-7 april på Svenska Mässan 
i Göteborg samlar Socialde-
mokraterna sina trupper och 
tar avstamp mot valet 2014. 
Rekordmånga motioner ska 
behandlas från landets alla 
distrikt. 1924 förslag på för-
ändringar kommer att han-
teras, ändå är det S-kongres-
sens tunnaste material…

– Ja, allt är digitalt numera 
och finns i en läsplatta. Jag 
vågar inte tänka på hur det 
hade varit att bära runt på 
materialet i pappersform. 
Från Ale har vi skickat in sex 
motioner. Det känns som att 
vi har ett stegrande engage-
mang i partiet, både lokalt 
och nationellt. Jag tror vi är 
rejält sugna på att återställa 
ordningen i landet. Nu har 
vi testat med en moderatledd 
regering och resultatet med 

ökat antal arbetslösa som 
dessutom har fått försämrade 
villkor med sänkt a-kassa 
imponerar inte på någon, 
säger Tyrone Hansson.

E n l i g t 
Ales kon-
gressombud 
k o m m e r 
jobbfrågan 
att över-
skugga allt 
annat de 
kommande 
åren. I 
samma ande-
tag nämner han arbetsmil-
jön.

– Den måste upp på dag-
ordningen igen. Regeringen 
gör helt fel när de diskuterar 
höjd pensionsålder innan 
arbetsmiljön gör det möjligt 
för alla att ens kunna arbeta 
till 65. Vi måste börja i rätt 
ände. För det första är den 
verkliga pensionsåldern idag 
63,5 år, men det finns flera 
yrkesgrupper som knappt 
når 60. Arbetsmiljön måste 
först vara så bra att alla som 
vill kan jobba tills de fyller 
65, men tyvärr lade borgarna 
ner Arbetslivsinstitutet som 
bland annat forskade kring 
arbetsskador och föreslog 
förbättringar. Arbetsmil-

jöverket har önskat ökade 
anslag för att göra fler besök 
ute på arbetsplatser, men 
har tyvärr fått avslag, säger 
Tyrone Hansson.

Fram till 
kongressen 
kommer han 
att försöka 
samla intryck 
och åsikter i 
kommunen. 
Tyrone vill 
gärna veta 
vad aleborna 
pr ior i terar 

just nu. Frågan han vill ha 
svar på är; vad är ett samhälle 
för dig?

– Det känns som att vi inte 
längre vet vilka byggstenar 
som skapar samhället. När 
arbetslöshet blir något vi 
accepterar och inte skapar 
åtgärder för att motverka 
eller när bostadsbrist blir 
legitimt, då har det jag kallar 
samhälle upphört att exis-
tera, menar Tyrone Hansson 
bestämt.

Ökade krav
Det råder optimism i rosor-
nas trädgård. Vid ett makt-
skifte i september 2014 
menar Hansson att det finns 
många givna förändringar. 
A-kassan kommer omgå-
ende att återställas liksom de 

sänkta arbetsgivaravgifterna.
– Här skiljer vi oss från 

Alliansen. Vi anser inte att 
sänkta arbetsgivaravgif-
ter har haft någon effekt på 
ungdomsarbetslösheten som 
idag är rekordhög. Att sänka 
A-kassan och försämra köp-
kraften hos många männ-
iskor medför att konsumtio-
nen minskar, vilket i sin tur 
får konsekvenser för handeln 
och därmed drabbas ännu 
fler. Vi kommer att föreslå 
ökade krav på den som söker 
arbete och går på A-kassa, 
men du ska inte straffas för 
att du tvingas söka nytt jobb, 
säger han.

Vilken fråga tror du 
personligen kommer att 
dominera kongressen?

– Jag hoppas att jobbfrå-
gan får stå i fokus, men jag 
är rädd för att de privata 
vinsterna i välfärden kan få 
stor uppmärksamhet. Par-
tiet har insett privatiseringen 
har kommit så långt att vi 
inte längre kan stoppa den. 
Vårt mål blir istället att ställa 
högre krav på kvalité och 
bemanning.

– Tyrone Hansson är Ale(s) kongressombud

Nu är det jobben som gäller

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Tyrone Hansson är Socialdemokraterna i Ales ombud på 
S-kongressen 3-7 april i Göteborg. Han var också ombud för 
IF Metall när Stefan Lövén valdes till ordförande i Metall, när 
Lövén gör entré som ny partiordförande på kongressen är 
Hansson åter på plats..

Vi anser inte att sänkta 
arbetsgivaravgifter har 

haft någon effekt på 
ungdomsarbetslösheten 
som idag är rekordhög. 

Tyrone Hansson

LEDIGA TJÄNSTER


