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Reimond Ardner från Arbetsförmedlingen i samspråk med representanter från Solhagagruppen.

verksamma i Göteborg med 
omnejd, men har inget upp-
drag i Ale ännu, säger Jose-
fi n Larsson.

– Vi har varit represente-
rade på ett antal träffar hos 
Arbetsförmedlingen i Gö-
teborg, men det har varit 
ett dåligt utfall av sökande. 
Många ungdomar inne i Gö-
teborg saknar bil och kör-
kort, vilket nästan är ett mås-
te om man ska jobba hos oss. 
Vi tror att det är större chans 
att hitta de människorna här, 
förklarar Josefi n.

Lena Börjesson och 
Barbro Persson från Flex-
poolen i Ale kommun var 
företrädelsevis på jakt efter 
tim- och sommarvikarier.

– Vi söker folk till hem-
tjänsten, våra äldreboenden 
men också till funktionshin-
derenheten. Vården är ett 
framtidsyrke, hävdar Lena 
Börjesson.

– Tyvärr har vi ingen egen 
gymnasieutbildning i kom-
munen längre vilket är synd, 
säger hon.

Raymond Ardner var nöjd 
när han sammanfattade årets 
mässa.

– Det blir en vinn-vinn-si-
tuation eftersom mässan 
uppskattas både av utställare 
och av besökarna, avslutar 
Reimond Ardner.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Arbetsför-
medlingen håller fast 
vid traditionen att bjuda 
in till vårdmässa.

Såväl offentlig som 
privat sektor fanns re-
presenterade i Nödinge i 
torsdags.

Behovet av personal 
är generellt sett stor 
inom vården.

En hel del intresserade ar-
betssökande kom till Ale 
Torg där Arbetsförmedling-
ens vårdmässa ägde rum.

– Kvalitet går före kvan-
titet. Alla kommer till vård-
mässan på frivillig basis, vi 
tvingar inte hit någon, säger 
Reimond Ardner på Ar-
betsförmedlingen.

En av utställarna var Frö-
ken Fridas Assistans, som var 
med för allra första gången.

– Vi drog igång vår verk-
samhet i oktober 2010 och 
erbjuder personlig assistans 
för barn och unga vuxna med 
olika funktionshinder. Vi är 

Vårdmässa i Nödinge

Lena Börjesson och Barbro Persson från Flexpoolen i Ale 
kommun.

ALAFORS. Boende i 
servicelägenheter på 
Björkliden vill ha fl er 
aktiviteter, något som 
kan bli möjligt tack vare 
ett nystartat brukarråd. 

– Vi som är piggare 
behöver något att göra 
och kan inte bara sitta 
och stirra in i väggen 
eller fi ka hela dagarna, 
menar Åke Johansson.

Han får medhåll av Bernt 
Sand, som också bor i en av 
servicelägenheterna. 

– Man får ingen stimu-
lans, säger han.

Björkliden består av dels 
ett äldreboende och dels ett 
serviceboende, där en del har 
hemtjänst och andra klarar 
sig helt själva. 

Ett önskemål, menar Åke 
Johansson, är att man skulle 
öppna upp köket och den all-
männa matsalen igen. 

I början av året beslutades 

att frågan om mat på äldre-
boenden ska utredas på fl era 
håll i kommunen med hjälp 
av AFA-pengar i Utveck-
lingsfonden.

  – Det hade betytt myck-
et för oss som bor här om 
det blev lite liv och rörelse i 
huset. Det behövs mer akti-
vitet och här fi nns stora fi na 
lokaler som kan användas till 
mycket. Även om vi kan vara 
med på saker som arrange-
ras på äldreboendet så vill vi 
som är piggare göra andra 
saker än att bara sitta och 
fi ka, säger Åke, som har såväl 
grillkvällar och fi lmvisningar 
som vävstolar, studiecirklar 
och en snickeriverksamhet 
på sin önskelista. 

Frivilliga uppskattas
Han sitter med i Alafors och 
Nol-Nödinges nystartade 
brukarråd som har sin andra 
träff den 7 april. 

– Det är jätteroligt att de 
är så engagerade, det är en 

grupp som är väldigt akti-
va. Vi hoppas på att kunna 
genomföra idéer i den ut-
sträckningen det är möjligt.  
Sedan får man komma ihåg 
att det är många som inte 
orkar och tanken är ju att ak-
tiviteterna ska passa alla. Ska 
man bygga en uteplats eller 
ordna grillkvällar har också 
fastighetsägarna en del att 
säga till om, säger Anna-Le-
na Oskarsson, enhetschef 
för Hemtjänsten i Nol-Nö-
dinge samt Alafors. 

Hon poängterar bety-
delsen av frivilliga som kan 
komma in och hjälpa till med 
småsaker.

– Det kan vara hjälp med 
tidningsläsning eller bara 
sitta och prata. Det är alltid 
uppskattat för de äldre att få 
möjlighet att prata med folk 
utifrån, inte minst om det 
gamla spinneriet och annat 
från Alafors historia.

JOHANNA ROOS
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Bernt Sand, Göta Lööf och Åke Johansson, alla boende i servicelägenheter på Björkliden, hoppas 
att det kan tillföras fler aktiviteter för de som vill vara med och engagera sig.

Pigga pensionärer
önskar fl er aktiviteter

Bokföring
Momsredovisning
Avstämningar
Budgetering & ekonomisk rådgivning 

Deklarationer
Bokslut

Innehar F-skatt

– Jag hjälper dig! –

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Slipp
krånglet!

Småföretagare?
Trött på pappersarbetet?

Saknas tid till viktigare saker?

Agneta Lajpold
EKONOMI & REDOVISNINGSKONSULT

Vi söker jourhem  
i Trestad med omnejd

Gryning Vård är ett vårdbolag som ägs gemensamt 
av kommunerna i Västra Götalands län och som 
förenar god kvalitet med samhällsnytta.
Vi erbjuder konsulentstöd, utbildning, 
handledning och god ekonomiskt ersättning för 
stimulerande uppdrag.
Ring Ylva Spetz  0521-57 57 93 
Familjehem Vänersborg, www.gryning.se 
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B.SIMONSENS 
PLÅTSLAGERI

– Allt inom 
byggnadsplåtslageri!

 Besöksadress Älvvägen 6, Älvängen
Bengt: 0705-33 49 11, Brasse: 0705-33 10 08 


