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BOHUS. PRO Samråds-
grupp i Ale hade sitt årsmöte 
i Bohus onsdagen 10 april 
2013. Uppslutningen var 
näst intill total, när ordfö-
rande Hans Hellman hälsade 
samtliga välkomna och 
öppnade mötet.

Till mötet var Martin 
Persson inbjuden och under-
höll deltagarna med sång och 
musik bland annat av Vrees-
wijk, Taube, Åkerström och 
Ruben Nilsson. Tack, för den 
fina underhållningen!

Det var både glada och 
bekymrade mötesdeltagare 
som framförde sina syn-
punkter över tillståndet i vår 

kommun. Det ska inte bara 
vara ”att bita ihop” framstod 
det helt klart. Det fram-
kom krav på tidigarelagd 
och fördjupad dialog mellan 
kommunansvariga och pen-
sionärsföreningarna gällande 
all planering som rör äldres 
olika situationer.

Som ordförande åter-
valdes Hans Hellman. Till 
sekreterare valdes Gunilla 
Hansson och kassör är Harry 
Fischer.

Ordförande överlämnade 
en ros som uppskattning och 
tack till personer för 

särskilda insatser i respek-
tive PRO-förening varefter 

mötet avslutades.
Rune Dahl 

Hans Hellman, ordförande i 
PRO Samrådsgrupp i Ale.

God uppslutning på samrådsgruppens årsmöte

Hedboms Måleri AB, ett företag med anor 100 år tillbaka i tiden och säte i Nol fortsätter 
att växa. Vi erbjuder alla typer av tjänster inom måleriyrket för både stora och små 
uppdragsgivare. Vi är Miljödiplomerade och jobbar med att kvalitetssäkra verksamheten 
enligt ISO 9001. Idag är vi 12 medarbetare och söker nu en…

Vi söker en administratör på heltid med erfarenhet och/eller utbildning 
inom miljö och kvalitet. Vi ser gärna att du är självständig, noggrann 
och bra på att samordna. Andra egenskaper som värdesätts är god 
samarbets- och kommunikationsförmåga samt att du är resultatorienterad. 
Det är meriterande om du har grundläggande kunskaper inom data och 
publicering/uppdatering. Ett intresse för måleriverksamhet är en klar fördel.

Din främsta arbetsuppgift kommer att vara att stötta ledningen 
administrativt, vilket innebär att du kommer att få arbeta med 
dokumentation, presentationer, offerter och upphandlingar. Vi vill även att 
du tar aktiv del i vårt arbete med att underhålla vår Miljödiplomering samt 

Vi erbjuder ett intressant och utmanande arbete i ett företag präglat av 
kvalitet med många möjligheter och god arbetsmiljö.

Hör av dig till oss genom att skicka in ditt CV och personliga brev till:
Hedboms Måleri AB
Industrivägen 4
449 44 Nol

Välkommen med din
ansökan senast 2013-05-12

För frågor angående tjänsten vänligen kontakta
Annelie Hedbom, Ekonomiansvarig 
0736-26 19 29, annelie@hedbomsmaleri.se

Administratör/Kvalitetssamordnare
med kompetens inom sociala medier

Traditionsenligt 1 maj fi rande

JONAS SJÖSTEDT
talar i Alingsås och Göteborg

Kjell Gustavsson 
0303-961 27

Christer Pålsson 
0707-33 74 099

11.00 Möte på Lilla Torget Alingsås (vid dåligt väder inomhus)
13.30  Demonstrationståg från Andra Långgatan 20 i Göteborg. 
          Tal på Gustav Adolfs torg.

Kontakta oss för information 
om samåkning:

Vi har i vår kommun 
infört LOV inom 
hemtjänst, vilket vi 

är många som anser vara 
en ren försämring. Med 
LOV:en kommer också 
frågan om hur det blir för 
de vårdtagare som inte väljer 
vårdgivare. Med de regler 
som gäller nu så är det så 
att de som inte aktivt väljer 

någon vårdgivare kommer 
att placeras in till den som 
får vårdtagaren just den må-
naden. Enligt principen att 
får du hemtjänsten beviljad 
i januari är det kommunen 
som får det, i februari är 
det Kalles hemtjänst och i 
mars Stinas hemtjänst osv. 
Vi i V, S och MP ihop med 
SPF och PRO anser att har 

man inte valt vårdgivare så 
är det kommunen som skall 
ta det då alla som nu kan bli 
aktuella för hemtjänst har 
växt upp under en tid då det 
har varit naturligt att kom-
munen tar det ansvaret. 

Christer Pålsson (V)
Maria Bergérus (V)

Angelina Saaranen (MP)

Vad händer om du inte kan eller vill välja hemtjänstgivare?

Jag är glad och stolt över 
Ale kommuns tydliga 
och medvetna satsning 

på moderna digitala verktyg 
för lärande i skolan och 
förskolan. Ale har kommit 
väldigt långt om man jämför 
med andra kommuner i 
Sverige och norden när det 
gäller moderna verktyg. En 
nyckelfråga är att ha tydliga 
mål med en sådan satsning, 
att inte bara ”strössla ut” 
datorer och plattor och tro 
att mirakel sker för så är det 
naturligtvis inte. Utbild-
ningsnämnden har nyligen 
antagit en IKT strategi. 
IKT står för Information, 
Kommunikation och Teknik 
och i strategin beskrivs hur 
man jobbar med digitala 
verktyg i förskola och skola. 
Jag tycker att det är väldigt 
viktigt att ha tydliga mål 
med en satsning på digitala 
verktyg och att man jobbar 

långsiktigt samt kompetens-
utvecklar personalen. När 
Ale påbörjade sin En- till En 
satsning (en dator till varje 
elev i skolan) fanns tydliga 
formulerade mål framtagna 
för vad man räknade med 
skulle hända när man an-
vände datorer på bred front 
i skolan

Ett inte helt ovanligt 
missförstånd är att man 
tycks tro att barnen inte får 
leka längre, inte bygga med 
riktiga klossar utan bara sitta 
med lärplattor, eller bara 
använda datorn i skolan och 
inte får skriva med papper 
och penna. Så är det natur-
ligtvis inte. Plattor och dato-
rer är ett komplement och 
ett verktyg

I veckan presenterades 
en forskning gjord vid Öre-
bros universitet som visar 
att barnens läs och skriv 
inlärning gynnas med hjälp 

av till exempel datorer och 
lärplattor. De lär sig skriva 
och läsa snabbare och skriver 
fylligare texter.

Det finns 30 års forskning 
som visar att det är lättare 
att lära sig skriva än att läsa, 
ändå börjar man traditionellt 
sett med läsning eftersom de 
små barnen inte har finmo-
toriken på plats och har svårt 
att forma bokstäverna med 
en penna. 

Med moderna verktyg 
kan vi anpassa lärandet till 
barnen och i Ale ser vi också 
resultat av det.

Elena Fridfelt (C)
Ordförande 

Utbildningnämnden

Stolt över satsningen

LEDIGA TJÄNSTER

Bilab Kungälv AB grundades 1963 och är auktoriserad återförsäljare för Audi,  
Volkswagen personbilar, Volkswagen transportbilar och service Skoda samt  
Scania Lastbilar. Vi har försäljning, serviceverkstad, skadeverkstad, reservdels- 
försäljning, däck och bilvård, biluthyrning samt finansiering i vår anläggning  
i Kungälv där vi är 85 anställda och omsätter 490 miljoner.

Vi expanderar och söker nu ytterligare 

Fordonsmekaniker till personbilssidan
Dina kvalifikationer:
Vi söker dig som har utbildning och med erfarenhet av arbetet, gärna 
med våra märken. Du har ett vårdat yttre och behärskar svenska i tal och 
skrift, då servicelitteraturen är på svenska. Du har ett naturligt sinne för 
ordning och reda, god service och ett vänligt bemötande, samt lätt till 
ett leende, även under stressiga perioder. God samarbetsförmåga är en 
självklarhet. Om du bor i Kungälv eller dess närhet är det ett plus då vi 
värdesätter lokal förankring. Vi uppskattar om du är ickerökare. B-körkort 
är ett krav.

Tjänstgöringsgrad 100%

Arbetstid: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Ansökan: Vi tar emot ansökan, med CV och löneanspråk, gärna via 

E-post: goran.isaksson@bilab.se

Vid frågor kontakta: Dick Kvist, Avdelningschef, verkstad. 

Tel: 0303-620 95

Bilab Kungälv AB, Trollhättevägen 18, 442 34 Kungälv. Tel: 0303-62000


