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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Torsdag 6 februari

Skadegörelse
Två garageportar på Kärrvä-
gen i Nol utsätts för skade-
görelse.

Fredag 7 februari

Lägenhetsinbrott
Lägenhetsinbrott i Surte. 
Rutan till balkongdörren 
krossas. Kontanter tillgrips. 
Spårsäkring sker.

Söndag 9 februari

Inbrott
Okända gärningsmän såga av 
bommen som leder fram till 
Ale Trialklubb i Surte. Däref-
ter sker inbrott i föreningens 
container. Diverse gods till-
grips, bland annat en kom-
pressor och en motorsåg.

Måndag 10 februari

Glaskross
Tre busskurar i Alafors total-
förstörs. Glassplitter vittnar 
om den meningslösa skade-
görelsen.

ÄLVÄNGEN. Av Älv-Anns 
Gatukök finns nu bara 
rester kvar.

Byggnaden har jäm-
nats med marken för att 
skapa möjligheter till 
utveckling av centrala 
Älvängen.

– Startskottet har 
gått för Gustavas plats, 
nästa epok i Älvängens 
utveckling, säger Sam-
hällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A 
Pressfeldt (AD).

Det gamla busstorget i Äl-
vängen ska förvandlas till ett 
område med 50 nya lägenhe-
ter samt butiker och lokaler i 
bottenplan.

– Området, med arbets-
namnet Gustavas plats, har 
varit ute på en så kallad 
markanvisningstävlan som 
vanns i överlägsen stil av Sefa 
Bygg. Det är samma företag 
som iordningställde Han-
delsplats Älvängen, förklarar 
Jan A Pressfeldt.

– Förslaget innehåller 
många kvaliteter; en spän-
nande gestaltning, stora 
luftiga öppna platser dit 
allmänheten har tillträde, 
byggnader som både sticker 
ut och sticker upp då bygg-
naden mot backen uppför 
Starrkärrsvägen planeras för 
9-11 våningar. Det är helt i 
linje med den strukturstudie 
som gjordes för flera år se-
dan. Älvängen kommer att 
få både ett blickfång och en 
ingångsportal som verkligen 
heter duga, säger Pressfeldt.

Vart i processen befin-
ner ni er?

– Vi är på ritbordsstadiet 
just nu, ett arbete som ligger 
till grund för detaljplanen. 

Det arbetet ska vara färdigt 
någon gång i höst, säger Jan 
A Pressfeldt.

En förbipasserande som 
tog del av rivningsarbetet i 
Älvängen konstaterade att 
ytterligare ett gatukök nu 
gått i graven.

– Tidigare fanns det flera 
gatukök i närområdet, för-
utom Älv-Anns även Walls 
Kiosk och Görans i Alafors. 
Alla har tvingats att slå igen.

Jan A Pressfeldt lugnar 
dock alla korvälskare och 
hyser goda förhoppningar 
om ett framtida gatukök i 
Älvängen.

– På Gustavas plats ska 
det absolut finnas en korv-

kiosk så att vi slipper åka till 
Lödöse för att käka en halv 
special.

JONAS ANDERSSON

Så här kan Gustavas plats komma att se ut i framtiden.

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande, Jan A 
Pressfeldt (AD).

– Gatukök rivs när Gustavas plats växer fram
Startskott för nytt projekt 

Ytterbygg är ett fastighetsbolag som hyr ut anpassade 
lokaler till företag i Storgöteborg. Vi är en aktiv 
fastighetsutvecklare, som hela tiden bygger nya lokaler och 

Hisingen.

och miljötänk vilket vi omsätter i praktiken genom lean-
koncept och miljödiplomering.

Vi söker nu:

Arbetsledare Fastighetsservice
Vi söker dig som genom ditt ledarskap vill stödja 
och driva våra fastighetsteknikers utveckling och 
arbetsglädje.
Förutom arbetsledande uppgifter vill vi att du leder och 
är delaktig i arbetet att proaktivt förbättra och sköta våra 
fastigheter och installationer.

Du kommer att arbetsleda projekt för installationer och 
energibesparingar, vilka drivs både med egen personal 
och underentreprenörer.

Vi tror att vår nya arbetskamrat har erfarenhet av 
ledarskap och tidigare har jobbat med t ex el- och 
styrinstallationer, VVS-installationer eller fastighetsdrift. 
Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö med varierande 
arbetsuppgifter och stort fokus på förbättringsarbete.

Välkommen med din ansökan senast 24 februari till 
mats.berntsson@ytterbygg.se.

hyr ut anpassade lokaler

www.ytterbygg.se
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Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01 

Öppet Mån-fred 10-18, Lörd 11-15

www.karebybil.se
Mitsubishi köper man hos

ALE. Ungdomar har 
höga krav på sitt första 
arbete samtidigt som 
det finns lediga jobb.

Stämmer den bilden 
och vad kan man i så 
fall göra för att minska 
glappet?

Det ska man finna svar 
på genom en ny förstu-
die som Ale deltar i. 

– Vi har allt att vinna på att 
delta, säger Andreas Witt, 
verksamhetschef för Arbets-
marknadsenheten – AME. 

Fenomenet med lediga 
jobb och arbetslösa ungdo-
mar tror han i sig inte är nå-
got nytt.

– Däremot är det ingen 
som tidigare på allvar har 
grottat ner sig i det och ta-
git reda på vad som behöver 
hända.

Svaret på den olösta ekva-
tionen hoppas man ska fin-
nas i den förstudie som Ale 
nu genomför tillsammans 
med bland andra Arbetsför-
medlingen.

– Vi behöver identifie-
ra var den svagaste punk-
ten finns idag. Var sjunde 
ungdom i Ale är arbetslös 
och mycket handlar om att 
förändra attityder och även 
titta på utbildningarnas för-
utsättningar för det lokala 
näringslivet. När Arbetsför-
medlingen inte lyckas få ut 
unga i arbete får kommunen 

en kostnad i andra änden i 
form av exempelvis socialbi-
drag, säger Andreas Witt.

En styrgrupp kommer 
att bildas med representan-
ter från hela kedjan, blanda 
annat Arbetsförmedlingen, 
kommunen och näringslivet

Pengarna till förstudien, 
450 000 kronor, kommer 
från Europeiska Socialfon-
den – ESF och ambitionen 
är att sedan få fortsatta an-
slag till arbete. 

– Oavsett om vi får pro-
jektet eller inte så har vi för-
hoppningsvis fått svar på en 
viktig fråga som kan hjälpa 
oss att sänka ungdomsar-
betslösheten.

JOHANNA ROOS

– Ale deltar i förstudie om ungdomsarbetslöshet
Kräver unga ett drömjobb?

Älv-Anns Gatukök rivs då det gamla busstorget i Älvängen 
ska förvandlas och ge plats åt såväl bostäder som affärs-
verksamhet.

Hållplatsen vid Lunnavägen.

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?

LEDIGA TJÄNSTER


