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Waldorfskolan i Kungälv

Den lilla skolan med det stora hjärtat
och goda bemötandet

Välkommen på

Öppet Hus
OBS! Tryckfelsnisse var framme  

i tidigare annons! Rätt datum är

Torsdag 30 januari  
kl 18-20

En bra skola väljer  
man bara en gång!

Tvetgatan 9, Kungälv

0303-636 70

www.fredkullaskolan.se

ÅRSMÖTE
Tors 20 feb 2014 kl 18.30

Industrivägen 4 Nol 

Sedvanliga årmöteshandlingar. 
Information om avslutade och nya projekt. 

För deltagande krävs medlemskap. 
(kan lösas vid entrén) 

SÄKRA RIDVÄGAR I ALE
KALLELSE TILL 

ÅRSSTÄMMA

Kallar till årsstämma
Torsdag den 20 mars 2014, kl 19.00

Plats: Bohus IF:s klubbstuga, Jennylund
Röstberättigad är medlem med legitimation

 samt fullmakt från icke närvarande andelsägare  
(gäller även sambo/make/maka).

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga
14 dagar före årsstämma på Surte bibliotek.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda
Senast den 10 februari, 2014

E-post: bohus.surte.vagforening@gmail.com
Postadress: BOHUS-SURTE VÄGFÖRENING

Ale Kommun, 449 80 ALAFORS

Välkomna! 
-Styrelsen

NÖDINGE. I förra veckan 
blev det klart.

Björn Järbur fort-
sätter sitt arbete som 
kommunchef i Ale.

– Det är en spännan-
de kommun som har 
bra förutsättningar 
att fortsätta sin ut-
vecklingsresa. Vi ska 
utnyttja de möjligheter 
som den nya vägen och 
järnvägen har givit oss, 
säger Järbur till lokal-
tidningen.

Det var i maj som Björn Jär-
bur hoppade in som tillför-
ordnad kommunchef. Nu är 
det bestämt att han fortsätter 
på posten.

– Jag gick ”all in” när jag 
tillträdde den här tjänsten 
och har jobbat långsiktigt, 
som att jag skulle fortsätta 

det här arbetet även efter 
tillförordnandet.

Du är högst ansvarig 
chef för cirka 1900 med-
arbetare. Vad är roligast 
med arbetet som kom-
munchef?

– Det är att få se 
människor växa. När en an-
ställd hanterar en besvärlig 
uppgift eller svårighet och 
ändå får det att fungera. När 
hon eller han går rakryggad 
och med högburet huvud 
efter att ha gjort något som 
kommit aleborna tillgodo. 
Det är kicken i ledarskap och 
organisationsfrågor.

Har arbetet motsvarat 
den bild du hade av kom-
munchefskapet?

– Både och måste jag säga. 
Jag hade en bild av att det 
fanns en hel del problem i 
Ale. Det gör det, men det 
finns också otroligt många 
engagerade och duktiga 
medarbetare som jobbar i 
olika frontprojekt. Svårig-
heten är att de inte alltid 
hänger ihop. Vi måste få alla 
krafter att jobba i en gemen-
sam riktning. Då blir nyttan 
mycket större. Det är ledar-
skapets stora utmaning.

När du säger problem, 
vad tänker du i första 
hand på då?

– Vi ser inte de resultat i 
skolan som vi hade önskat. 
Ett annat exempel är ären-
den som bereds och hanteras 
av oss, där måste vi bli bättre. 
Det är en utvecklingsprocess 
både för tjänstemän och för 
politiker.

Vilka är dina priorite-
rade arbetsuppgifter just 
nu?

– Vi jobbar utifrån tre 
prioriterade målsättningar. 
Det handlar om att vi ska nå 
bättre resultat i skolan, öka 
folkhälsan och skapa tillväxt. 

För organisationen innebär 
det att vi måste få till stånd 
en bättre samverkan där ett 
plus ett inte bara blir två 
utan kanske tre eller fyra. Då 
krävs det att vi jobbar ihop 
inom förvaltningarna eller 
rentav med partner utanför 
vår egen organisation.

Det har varit en stor 
omsättning på chefstjäns-
temän i kommunen de 
senaste åren, hur ser du 
på det?

– Det beror på om perso-
nen väljer att gå från eller till 
ett annat arbete. Är det för 
många som söker sig bort så 
är det ett sjukdomstecken. 
Min bild är att många har 
sökt sig från Ale kommun, vi 
har tappat många kompeten-
ta medarbetare. Utmaning-
en är att få alla medarbetare 
att känna en trygghet, det 
ska vara högt i tak, man ska 
kunna ha olika uppfattning-
ar och du ska även få miss-
lyckas. Vi ska ha en tolerant 
organisation. Att man vågar 
pröva leder till utveckling 
som tar oss till nya nivåer.

Hur vill du att omvärl-
den ska uppfatta Ale?

– Som en progressiv, ut-
vecklingsinriktad kommun 
som har stort förtroende att 
sköta verksamheten. Vi ska 
lyfta fram våra värden som 
gör att man gärna vill bosät-
ta sig här.

Vad önskar du att 
personalen ska ha för 
uppfattning om sin ar-
betsgivare?

– Man ska vara stolt över 
att arbeta i vår organisation, 
att man på festen på lördag 
säger: ”Jag arbetar i Ale 
kommun och det är ett bra 
ställe att arbeta på”. Vi står 
inför en generationsväxlig 
och att vår personal pratar 
gott om sin arbetsplats är en 

förutsättning för att vi ska 
kunna locka nya medarbeta-
re till oss.

Du har ett stort idrotts-
intresse och då är frågan 

hur du tar del av OS i 
Sotji?

– I mån av tid kommer jag 
naturligtvis att följa det med 
stort intresse. Skidåkningen 

tycker jag är spännande och 
är det någon gång jag ska se 
på tv så är det väl när femmi-
len avgörs.

Kommunchefen Björn Järnbur:

”Måste få en bättre samverkan”

Björn Järbur fortsätter sitt uppdrag som kommunchef.

BJÖRN JÄRBUR

Ålder: 52.

Bor: Askim.

Familj: Fru och fyra barn.

Intressen: Sport i alla möjli-

ga former, som bland annat 

fotboll, handboll, innebandy 

och golf.

Äter helst: Hustrun Ninas 

mat. Hon är en fantastisk 

kock och lagar alltifrån 

indiskt till rätter med bara 

svenska råvaror.

Musik: Blandat. Jag gillar 

Queen, Cher, Veronica Mag-

gio och Laleh.

Favoritprogram på tv: Ser 

inte på tv, jag hinner inte 

det.

Bonusinfo: Tränar inför sitt 

livs första Vasalopp.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se


