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ALE/LILLA EDET. Arbets-
lösheten gick upp något 
under december månad, 
men bland ungdomar 18 
till 24 år ser man istället 
en liten nedgång. 

Det är inga stora föränd-
ringar, men tendensen är att 
arbetslösheten sett till hela 
åldersspannet har ökat något 
medan ungdomsarbetslöshe-
ten minskat. Ale har minskat 
från 15, 9 procent i november 
till 15,5 i december, men Lil-
la Edet har ökat från 19,9 till 
20,4. 

Jämfört med samma period 

föregående år har ungdomsar-
betslösheten minskat med 0,3 
procentenheter i Ale. I Kung-
älv har den minskat ännu mer, 
med 2 procentenheter, medan 
Lilla Edet istället ökat med 
3,3 procentenheter.

Sett till alla arbetslösa har 
Ale ökat med 0,1 procenten-
heter, Kungälv minskat med 
0,4 och Lilla Edet ökat med 
0,3.

Genomsnittet för riket har 
minskat med 0,3 procenten-
heter för alla arbetslösa och 
bland ungdomar minskat med 
1,2.

JOHANNA ROOS

Något minskad
ungdomsarbetslöshet

ARBETSLÖSHET

Arbetslösa ungdomar (18-
24 år) i december 2013 i 
% (november månad inom 
parantes)
Kungälv: 7,2 (7,7) 

Lerum: 10,6 (10,4)

Ale: 15,5 (15,9)

Lilla Edet: 20,4 (19,9)

Alingsås: 16,6 (17,2)

Göteborg: 14,6 (14,9)

Hela riket: 17,2 (17,2)

Alla arbetslösa (16-64 år) i 
december 2013 i % (novem-
ber månad inom parantes)
Kungälv 3,7 (3,7) 

Lerum: 3,9 (3,8)

Ale: 6,3 (6,3)

Lilla Edet: 8,6 (8,3)

Alingsås: 7,7 (7,6)

Göteborg: 9,4 (9,3)

Hela riket: 8,6 (8,5)

När vi gick till Nödinge 
station i kyla, snö och åtta 
sekundmeter trodde jag att 
det bara skulle komma ett 
10-tal till fredagens vandring. 
Men pensionärerna är ett segt 
släkte och hela 24 personer 
ställde upp.

Vi tog pendeln till Bohus. 

Här väntade inte bussen på 
oss. Vi fick istället en tuff 
vandring upp till Jennylund. 
Fast man skall väl inte klaga. 
Vi är ju ute för att få motion. 
Kaffet intogs i lä med utsikt 
över Lilla Mettjärn. Här bjöd 
Eva Jalvemyr på slånbärsli-
kör. Bären hade hon plockat 

vid vår vandring i Torslanda 
i höstas.

Efter fikat hade vi en 
ganska bekväm vandring på 
ridvägen till Nösjön och vida-
re till Nödinge. Vi var nöjda 
med oss själva och kunde med 
gott samvete inta fredagsmid-
dagen.

På fredag tar vi bussen från 
Nödinge till Alafors och går 
via Äskekärr och Vikingagår-
den till Älvängen.

Nästa tisdag är alla välkom-
na till Träffpunkt SPF Backa-
vik Nödinge. På programmet 
står Nödinge förr i tiden.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden trotsade snöstormen
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ÄLVÄNGEN. Gustava 
Mattsson har fått ge 
namn åt en hållplats i 
Älvängens centrum.

Förslaget kom från 
Kent Carlsson.

– Det är roligt att 
ansvariga tjänstemän 
köpte min idé, säger 
Kent till lokaltidningen.

Det gamla busstorget i Äl-
vängen är ett minne blott 
och när hållplatsen i centrala 
Älvängen skulle namnges föll 
valet på – Hållplatsen.

– Jag tyckte det var ett 
riktigt dåligt namn. Hur ska 
man veta var Hållplatsen är 
belägen? Jag reagerade och 
tog därför kontakt med Ale 
kommun. Ansvarig tjänste-
man frågade om jag hade nå-
got bättre förslag att komma 
med. På den vägen är det, 
säger Kent Carlsson.

– Efter en tid ringde en 
granne till mig och sade: 
Grattis! Till vad undrade jag? 
Då fick jag veta att hållplatsen 
hade fått namnet Gustava. 
Jag tycker det känns så rätt.

Gustava Mattsson levde 
under åren 1844-1935. Erik 
och Gustava Mattsson star-
tade en affärsrörelse på Starr-
kärr Skattegården. Den be-
stod av handelsbod, jordbruk 
och spannmålshandel.

Gustava Mattsson var 29 

år när hon blev änka med 
två små barn och stora skul-
der i affärsrörelsen, näst in-
till bankrutt. Här började en 
livsgärning som med dagens 
mått är ofattbar. Idogt arbe-
te och stor sparsamhet gjor-
de det möjligt för henne att 
överleva. Den stora näringen 

blev brödtillverkning, i syn-
nerhet skorpor. En speceri-
affär i Göteborg fick under 
långt tid leveranser från Äl-
vängen.

– Jag var själv med och 
uppförde ett teaterspel till 
minne av Gustava Mattsson 
med Ale Teatersällskap 1998. 

”Spröda skorpor” hette före-
ställningen, berättar Kent.

– Mattssons affär låg där 
busstorget senare anlades. 
Det finns således ett histo-
riskt värde i hållplatsnamnet 
Gustava, avslutar Kent Carls-
son.

JONAS ANDERSSON

Kent Carlsson fick gehör för sitt förslag att låta Gustava Mattsson ge namn åt hållplatsen i Älvängens 
centrum. 

Minnet av Gustava
lever vidare
– Har fått ge 
namn åt hållplats 
i Älvängen


