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Kursstart v.4

Gå in på www.andrum.in 
och skriv ut vårens schema

Meditation 
Yoga för män 
Dans Afro, 
Orientalisk, Latino 

Yoga
Träning för kropp & själ!

When you think that it’s possible  
- then the magic starts

Evidensia Väst
Kungälv, Göteborg, Västra Frölunda, Mölndal, 

Kållered, Kungsbacka, Åsa.
www.evidensia.se

Kastration Katt
7/1-31/3 2014 7/1-31/

I paketet ingår:
Kastrering, vaccinering, chip-
märkning, 6 kg kattsand samt 
en goddybag.

Honkatt
ord.pris 1890:-

Hankatt
ord.pris 1290:-

1290:-

630:-

Kampanj-
paket!

ALAFORS. Ale Veteri-
nären är en av cirka 
150 medlemsföretag i 
Svensk Djursjukvård.

Nu införs kvalitetsreg-
ler som alla medlemmar 
ska följa.

– Vi får ett sigill att 
använda, som visar 
att vi godtar och följer 
de kvalitetsregler som 
gäller inom Svensk 
Djursjukvård, säger 
Helena Björklund, vd på 
Ale Veterinären.

Syftet med kvalitetsreglerna 
och sigillet är att utveckla 
branschen, behålla och höja 
kvaliteten på vården och ge 
bättre service till djurägarna.

– Våra kunder ska veta vil-
ka krav på kvalitet, kompe-
tens och etik som medlem-

skapet i Svensk Djursjukvård 
innebär, säger Helena Björk-
lund.

19 kvalitetsregler har 
sammanfattats i följande fyra 
kvalitetslöften till djurägar-
na:

och ger professionell vård

ska alltid nå en veterinär

och tydlighet

möta dina och ditt djurs be-
hov

– Svensk Djursjukvårds 
-

ja upp att kvalitetsreglerna 
efterlevs. Både kunder och 
medarbetare kan framföra 
sin kritik till etikrådet. Om 
etikrådet bedömer en avvi-
kelse som allvarlig föreslår 
rådet i första hand en åt-

gärdsplan, och om det inte 
löser problemet kommer 
företaget att uteslutas ur 
Svensk Djursjukvård, säger 
Helena Björklund.

Ale Veterinären kan se 
tillbaka på ett positivt fjol-
år. Företaget ökade sin om-
sättning med åtta procent, 
precis lika mycket som man 
gjorde föregående år.

– Vi får hela tiden in nya 
kunder. Mun-till-mun-ryk-
tet sprider sig blixtsnabbt. 
Vi märker av den utbyggda 
infrastrukturen, får fler och 
fler göteborgare som besö-
ker oss och som vittnar om 
hur lätt det är att ta sig hit. 
Tillgängligheten i kombina-
tion med en bra prisbild och 
framförallt ett väldigt bra 
bemötande är framgångsfak-
torer.

– Ale Veterinären skiljer 

sig mot många kollegor i 
branscher som går mot kor-
tare och kortare boknings-
tider, cirka 15-20 minuter. 
Hos oss gäller 30-40 minuter 
då vi vet hur viktigt samtalet 
är för djurägaren. Vi gör inte 
avkall på det, poängterar 
Helena Björklund.

Under 2013 infördes yt-
terligare en dag med kvälls-
öppet, tisdag följdes av ons-
dag. Det har slagit väldigt väl 
ut förklarar Helena.

– Eventuellt kommer vi 
att införa kvällsöppet tre 
dagar i veckan. Vi ser också 
över möjligheterna att få hit 
en ortoped, vilket i så fall 
skulle innebära en ny nisch 
för oss.

JONAS ANDERSSON

Ale Veterinären har antagit de kvalitetsregler som gäller för att erhålla Svensk Djursjukvårds branschsigill. Här ses delar av persona-
len på mottagningen i Alafors. Bakre raden från vänster: Stefan Berg, Helena Björklund och Lars-Olov Berg. Främre raden från vänster: 
Louise Björnheden med hunden Vessla, Elisabeth Jendestig och Eva Törngren.

– Ale Veterinären har erhållit branschsigill
Kvalitetsarbete som synliggörs

ALE. Arbetslösheten 
förblev relativt oför-
ändrad under november 
månad – för både Ale 
och Lilla Edet såväl som 
hela riket. 

Jämfört med samma 
period förra året är 
ungdomsarbetslösheten 
i Ale oförändrad, medan 
den ökat i Lilla Edet.

I november 2012 var ung-
domsarbetslösheten 15,8 % i 
Ale samt 17,5 % i Lilla Edet, 
vilket kan jämföras med 15,9 
% respektive 19,9 % för sam-
ma period 2013. Ale har ökat 
med 0.1 procentenheter med-
an man i Lilla Edet ser en ök-
ning med 2,4 procentenheter. 

En minskning ser man 
bland annat i Kungälv – från 
9,7 till 7,7 och i Göteborg – 
från 16,3 till 14,9. 

Sett till hela åldersspan-
net har arbetslösheten ökat 
något i hela riket under året. 
I Ale innebär det en ökning 
från 5,9 % 2012 till 6,3 % 
2013. Lilla Edet har ökat 
från 8,0 % till 8,3 %.

Lägst arbetslöshet i Gö-
teborgsregionen har just nu 
Kungälv tätt följd av Lerum. 
Högst har Göteborg och 
därefter Lilla Edet. 

Även när det gäller ung-
domsarbetslösheten ligger 
Kungälv lägst och Lilla Edet 
högst. 

JOHANNA ROOS

Inga stora förändringar 
i arbetslösheten

FAKTA

Arbetslösa ungdomar (18-24 
år) i november 2013 i % (ok-
tober månad inom parantes)
Kungälv: 7,7 (8,6) 
Lerum: 10,4 (10,7)
Ale: 15,9 (15,9)
Lilla Edet: 19,9 (19,6)
Alingsås: 17,2 (17,0)
Göteborg: 14,9 (15,3)
Hela riket: 17,2 (17,4)

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

ALE. Almi Företagspartner 
genomför kontinuerligt un-
derökningar bland 150 bank-
kontorschefer. Över hälften 
tror att utlåningen till före-
tag kommer att öka det när-
maste kvartalet. Det är en 
positiv trend som spelar stor 
roll för företagen i Ale.

– Det spelar jättestor roll 
vad bankerna tror om fram-
tiden. Det påverkar deras syn 

på att våga ge krediter till fö-
retag, säger Sara Wallin, vd 
Almi Företagspartner Väst.

– Känner man att kon-
junkturen vänder vågar man 

Den stärkta framtidstron gör 
det inte bara lättare att låna 
pengar för företagen. Även 
företagen påverkas och vill 
investera, avslutar Sara Wal-
lin.

Utlåning till företag 
väntas ta fart

SKÄNK DIN PANT!

ETT SAMARBETE MELLAN

Använd pantknappen på ICA Kvantum, Ale Torg 
och skänk din pant til Vaknafonden


