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Hon är undersköterskan 
som sadlade om efter tio år 

i yrket. Carina Åberg bör-
jade studera i vuxen ålder, 
naturvetenskaplig problem-
lösning, och fick senare ar-
betspraktikplats på Renova i 
Göteborg.

– Det ledde till en fast an-
ställning. Jag verkade som 
distriktschef i åtta år innan 
jag blev storkundsansvarig 
och jobbade mot våra tio 
ägarkommuner, däribland 
Ale kommun. Således har jag 

haft en hel del kontakt med 
min företrädare på posten i 
Ale, Lars-Olof Segerdahl, 
berättar Carina Åberg.

Vad fick dig att överge 
vårdyrket?

– Under 90-talet gjorde 
man sig av med många un-
dersköterskor, som istället 
skulle ersättas med färre an-
tal sjuksköterskor. Det var 
således svårt att få ett fast 
jobb och då bestämde jag 
mig för att sadla om, förkla-
rar Carina Åberg.

Lyhörd, temperaments-
full och rak är ord som åter-
kommer när Carina Åberg 
ska beskriva sig själv i sin 
chefsroll.

– Jag står för ett tydligt 
ledarskap där vi ska ha tyd-
liga mål att arbeta mot. Alla 
ska veta vart vi är på väg. 
Rättvisebiten är viktig för 
mig och jag är inte särskilt 
konflikträdd. Jag gillar att 
prata med mina medarbetare 
och delaktighet ska genom-
syra arbetet. Tillsammans 
blir vi ett vinnande team, 
men det blir vi inte var och 
en för sig. Det gäller att få 
fram gruppdynamiken.

Du har två kvinnliga 
medarbetare, i övrigt är 
det bara män. Hur ser du 
på det?

– Jag har inga bekymmer 
med det. Jag hade det så un-
der många år på Renova och 
det fungerade utmärkt. Det 
är prestigelöst att vara chef 

på en mansdominerad ar-
betsplats.

Vilka är dina priorite-
rade arbetsuppgifter just 
nu?

– Det finns mycket att 
sätta tänderna i vad det gäl-
ler kommunens avfallshan-
tering, så mycket kan jag 
säga. Det ska tas fram en ny 
avfallsplan, den nuvarande är 
tio år gammal. Regionen har 
en gemensam riktlinje som 
styrs av A2020. Kommun-
fullmäktige har klubbat att vi 
ska jobba efter det styrdoku-
mentet och nu gäller det att 
anpassa regionens avfallsplan 
med Ales behov, förklarar 
Carina Åberg.

– Vi har ett mål att 2020 
ska 50 % av matavfallet sam-
las in. Hur vi ska gå till väga 
är inte beslutat politiskt. Av-
fallstrappan är det centrala i 
vårt arbete. Vi måste lära oss 
att konsumera mindre.

Vidare berättar Carina 
Åberg att gällande renhåll-
ningsordning ska revideras 
och att man också håller på 
att se över taxan.

Arbetsmiljön
– En annan utmaning är att 
titta på arbetsmiljöfrågan 
för våra anställda samtidigt 
som vi ska upprätthålla en 
god service för våra kunder. 
Det jag har konstaterat un-
der min korta tid är att det 
är lite si och så med vägnä-
tet där sopbilarna tar sig 

”Finns mycket att sätta tänderna i”
Renhållningschef Carina Åberg:

CARINA ÅBERG

Ålder: 47.

Bor: Göteborg.

Familj: Särbo och en son 

på 5 år.

Intressen: Pula i kolonistu-

gan i Askim, arbeta med 

mitt fadderbarnsprojekt i 

Kenya, familj och vänner.

Ser på tv: Mest film och pro-

gram på Kunskapskanalen.

Äter helst: Jag försöker 

tänka klimatsmart och att 

äta mat efter årstiderna. 

Krav och Fairtradeprodukter 

tycker jag är viktigt. Det blir 

en hel del fisk och kyckling.

Semestermål: Det blir en 

tur längs kusten och sedan 

kolonilotten.
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– Snart fri P alla dagar 
vid Bohushallen

Omskyltning på gång

Ring oss på 0303-24 56 50

Glad Påsk önskar 
vi på Alekontoret.

lansforsakringar.se

BOHUS. Varför får man inte 
parkera utanför Bohushal-
len på helgerna?

Det frågade sig bohus-
borna under ortsmötet och 
svaret är en olycklig fel-
skyltning.

– Oftast är det på helgerna det är 
aktiviteter i Bohushallen och då 
förstår jag inte varför man inte 
får parkera utanför, sa en ortsbo 
som nyligen fick en P-bot för att 
ha parkerat på platsen en söndag. 

Svaret från kommunen är att 
det skett ett missförstånd och att 
skylten därmed blivit fel.

– Meningen var att det skulle 
stå ”3 timmar alla dagar”. Det 
blev felskyltat och nu väntar vi 
på den nya skylten, säger Beata 
Åhall, trafikingenjör i Ale kom-
mun.

Dock är det inte lönt att chan-
sa innan den nya skylten väl är på 
plats, annars riskerar man böter 
på helgen. 

JOHANNA ROOS

fram. Sedan kan man fråga 
sig om våra stora fordon ska 
in i trånga villaområden där 
det leker barn. Vi har skolor 
där soprummen är placera-
de längst in och där bilarna 
får backa över gården för att 
komma till, förklarar Cari-
na Åberg och utvecklar sina 
tankar:

– Det gäller att hitta om-
rådesspecifika lösningar. 
Varför ska en villa ha ett 
sopkärl utanför husknuten? 
Det kanske ska vara en upp-
samlingsplats i form av ett 

miljöhus?
Sopsäck eller sopkärl? 
– Idag har hälften av våra 

kunder säckar och hälften 
kärl. Arbetsmiljöverkets rikt-
linjer förkastar säcken. Det 
är ingen god arbetsmiljö och 
personalen riskerar skador 
av glas, knivar och annat som 
slängs. Sedan är det inte alla 
som känner till att säcken får 
ha en maxvikt på 15 kilo och 
det är ett bekymmer. Vi mås-
te nå ut med den informatio-
nen, avslutar Carina Åberg.

JONAS ANDERSSON

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Torsdag 10 april

Avsågad propeller
Någon sågar av en bit på en 
propeller till en båtmotor. 
Händelsen utspelar sig i 
Nödinge båthamn.

Fredag 11 april

Misshandel
Misshandel rapporteras från 
Bohus centrum. En inneban-
dymatch på Bohusskolan 
framkallar upprörda känslor 
hos eleverna i de båda lagen. 
När gästerna från Floda är 
på väg till stationen möts 
de av ett tiotal hotfulla 
ungdomar från Bohus. Två 
målsägande, båda födda 
1998 från Floda, utsätts för 
misshandel.

Försök till stöld i ett 
fritidshus med tillhörande 
förråd i Skepplanda.

Lördag 12 april

Bråk på pendeltåget
Det är stökigt på pendeltåget 
och vid Surte station görs 
två anmälningar om miss-
handel. Målsägande i det ena 
fallet är en 20-åring hemma-
hörande i Bergsjön och i det 
andra en 22-åring från Nol.

En målsägande i Surte ser 
när en gärningsman bryter 
sig in i parets bil. När bil-
ägaren konfronterar tjuven 
lämnar han tillbaka en del av 
godset och flyr från platsen.

ÄLVÄNGEN. I en övrigt mansdominerad har Carina 
Åberg tagit plats som ytterst ansvarig.

Från den 1 februari är hon ny renhållningschef i 
Ale kommun.

– Det är en kommun med otrolig utvecklingspo-
tential, säger Carina till lokaltidningen.

Carina Åberg är ny renhållningschef i Ale kommun.
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