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KAKEL & KLINKER 
FRÅN HELA VÄRLDEN PÅ ETT STÄLLE

MÖLNDAL – EKLANDA  

Jolengatan 21B, 431 49 Mölndal

TEL 031-86 89 60

WWW.KONRADSSONS.COM/GBG

ÖPPETTIDER:

Måndag - fredag kl 10.00-18.00 

Lördag kl 10.00-15.00 

Jo

WW

5.500 kr
Raindance Air 240 

Comfort Showerpipe, 160 cc

SPARA 3.213 kr

Kjell Nilsson
Ombud Trollhättan
073-029 42 56

Vi har öppet när du behöver oss!
Försäkringsbolag som också är bank, 
larmcentral och fastighetsmäklare är 
sällsynta. Men de finns.

Jag är ditt försäkringsombud och garanterar 
tillgänglighet och lokal närhet – även på 
kvällar och helger. Hör gärna av dig med 
frågor eller föreslå en tid som passar dig, 
så ser vi över dina försäkringslösningar.

lansforsakringar.se/alvsborg

NOL. Samlad kompe-
tens och helhetsper-
spektiv är Ale Teamets 
främsta styrkor. 

Genom myndighets-
samverkan hjälper de 
personer som har en 
fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning 
till rätt stöd för att på 
längre sikt kunna få en 
egen försörjning.

Arbetsförmedlingen, Försäk-
ringskassan, VG-regionen 
och Ale kommun står som 
huvudmän i projektet.  

Har man någon form av 
funktionsnedsättning som 
håller en borta från arbets-
marknaden är karusellen 
snabbt igång. Många slussas 
runt i systemet utan att man 
kommer fram till någon håll-
bar lösning. 

Där kommer AleTeamet 
in, som är en del av Samord-
ningsförbundet tillsammans 
med Kungälv, Stenungsund 

och Tjörn.
Konstellationen i teamet 

har funnits sedan 2009 och 
varje år jobbar man aktivt 
med ca 40 funktionshindrade 
personer i alla åldrar. Man har 
samlat representanter från 
de olika myndigheterna och 
vårdinstanserna för att kunna 
ta ett samlat grepp kring per-
soner som länge cirkulerat 
mellan myndigheterna och 
blivit långvariga rundgångsä-
renden.

På uppdrag av en lednings-
grupp arbetar man där beho-
vet är som störts och i Ale 
ligger fokus på personer med 
fysiskt eller psykisk ohälsa.

Arbetsgivarna viktiga
Med Emelie Jighede och 
AnnKatrin Österman, utlå-
nade från Försäkringskassan 
respektive Arbetsförmed-
lingen, som samordnare träffas 
gruppen var 14.e dag. Alla kan 
remittera ärenden där det finns 
behov av ett samordnat stöd. 

– Många har varit borta från 

arbetslivet i många år och även 
om det långsiktiga målet är 
en egen försörjning så är det 
minst lika viktigt att hitta en 
hållbar lösning där man för-
bättrar hela livskvaliteten för 
personen, säger AnnKatrin 
Österman. 

Lokala företag som erbjuder 
arbetsträning är en viktig del 
för att nå målen.

– Jag vill verkligen slå ett 
slag för arbetsgivarna i Ale som 
ställer upp så att dessa personer 
får pröva sin arbetsförmåga, 
säger Emelie Jighede. 

Genom AleTeamet under-
lättas arbetet för alla de olika 
myndigheterna när man mer 
effektivt kan hitta hållbara lös-
ningar. 

– Genom att samverka på 
det här sättet kan vi avsluta 
ärenden hos oss av rätt anled-
ning och veta att det väntar en 
hållbar framtid för personen, 
säger Emma Larsson från 
Socialtjänsten i Ale. 

JOHANNA ROOS

Bryter den onda cirkeln

Samlad kompetens. Sara Eriksson, Försäkringskassan, Åsa Lindgren, Primärvården, Ann-
Katrin Österman, inlånad från Arbetsförmedlingen, Emelie Jighede, inlånad från Försäk-
ringskassan, Therese Bergius, Arbetsförmedlingen, Cathrin Olsson, Arbetsförmedlingen, 
Emma Larsson, Socialtjänsten i Ale kommun och Helena Ingmarsson, Specialistpsykiatrin.

LÅGA PRISER
BRETT SORTIMENT

GÄSTVÄNLIG MILJÖ
7000 m2 fyndvaruhus

 

OVERALL

349:-
Stl 86 - 128

Vind- & vattenavvisande

OVERALL

199:-
Stl 74 - 128

Vind- & vattenavvisande

Lunchrestaurang
 & café

g

Måndag-söndag
79:-

39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, 

dricka & kaffe

Höst- & julnyheter
   i herrgården!

Stort utbud höstjackor 
till barn, dam & herr

ede
Stl 92 - 122

Vind- & vattenavvisande


