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NÖDINGE. Le Pain Fran-
cais ska expandera.

Två nya enheter ser 
snart dagens ljus i Göte-
borg.

För att hitta kompe-
tent och bra personal 
vände sig företaget till 
Arbetsförmedlingen i 
Nödinge.

Ett drygt femtontal utvalda 
arbetssökande medverkade 
på den rekryteringsmässa 
som Arbetsförmedlingen 
bjöd in till i måndags, på 
uppdrag av Le Pain Fran-
cais. Det familjeägda bolaget 
ska öppna två nya kaféer – i 
Nordstan och i Kompassen.

– Vi har bra erfarenhet 
av Arbetsförmedlingen i Ale 
och har rekryterat duktig 
personal härifrån tidigare. 
Det har varit hungriga ar-
betare. Av den anledningen 
vänder vi oss hit igen, för-
klarar Markus Samuelsson, 
ägare och tillika vd i företa-
get.

Reimond Ardner och 
Bernt Källgren var Arbets-
förmedlingens represen-
tanter på plats, som hälsade 
välkommen och bockade av 
deltagarna.

– Vi tycker att fl er företag 
borde följa detta exempel. 
Såväl Coop Extra som Ica 
Kvantum har gjort på lik-
nande sätt med gott resultat. 

Vi sköter allt det praktiska, 
ser till att få hit intressera-
de arbetssökande med rätt 
kompetens och vi håller med 
lokal, säger Reimond Ard-
ner.

Markus Samuelsson in-
ledde med ett kort anförande 
av Le Pain Francais, företa-
gets historia och värdegrund 
presenterades.

– Vi har ett stort ålders-
spann på vår personal, 18-66 
år, och vi har 27 olika natio-
naliteter som arbetar hos oss. 
Vi har en franskinspirerad 
miljö, förklarade Markus och 
fortsatte:

– Personligheten är vik-
tigast när vi rekryterar nya 
medarbetare. Hos oss har 
man chansen att jobba sig 
uppåt.

Cirka 50 personer behö-

ver anställas, bland annat 
serveringspersonal, köksbi-
träde, kock och bartender.

– Nu blir det speeddejting 
så får vi se vad det leder fram 
till, konstaterade Markus 
Samuelsson.

De nya enheterna i Göte-
borg beräknas slå upp por-
tarna runt midsommar.

JONAS ANDERSSON

– Kafékedja tog hjälp av Arbetsförmedlingen
Rekryteringsmässa i Nödinge

Markus Samuelsson, ägare 
och tillika vd på Le Pain 
Francais, som arrangerade 
en rekryteringsmässa i Nö-
dinge i förra veckan.

Reimond Ardner och Bernt 
Källgren på Arbetsförmed-
lingen. 

ÄLVÄNGEN. Ett nytt 
centralt äldreboende i 
Älvängen har diskute-
rats de senaste tio åren.

Placeringen har varit 
en av fl era stötestenar.

Aledemokraterna tror 
sig ha hittat lösningen – 
att riva aktivitetshuset.

– Det är det ultimata läget 
för ett äldreboende, nära till 
allt. Handelsplatsen, kollek-
tivtrafi ken, vårdcentralen 
och apoteket. Tillgänglig-
heten är inte bara de boende 
till gagn, utan även de som 
ska besöka någon har glädje 
av detta, säger Aledemokra-
ternas gruppledare, Jan A 
Pressfeldt (AD).

Tanken är att ersätta Vi-
kadamm med ett modernare 
boende där det fi nns utrym-
me för de med stort om-
sorgsbehov och de som bara 
vill känna tryggheten med 
hjälp inom räckhåll.

– Vad vi ska kalla det är en 
diskussion för sig, men klart 
är att vi behöver 40 platser 
för särskilt boende alltså de 
med vårdbehov och sedan 
vore det önskvärt med minst 
åtta lägenheter för äldre som 
lever relativt självständigt. 
Vikadamm är hopplöst omo-

dernt och inte heller bra ur 
arbetsmiljöperspektiv, säger 
Ingela Nordhall (AD), le-
damot i Omsorgs- och ar-
betsmarknadsnämnden.

Förslaget att bygga ett 
centralt äldreboende i Äl-
vängen är ingen nyhet. 

Frågan har funnits med i 
politiken en längre tid, men 
Aledemokraternas förslag är 
det mest konkreta och för-
ankrat i Alliansen.

– Alla är med på tåget och 
jag tror inte ens oppositio-
nen kan se något negativt i 
detta. Om byggnationen inte 
kräver någon ny detaljplan 
kan det dessutom gå riktigt 
fort. Vi får se vilket mandat 
väljarna ger oss att driva frå-
gan, menar Pressfeldt.

I förra veckan presentera-
de Aledemokraterna idén i 
en annons och reaktionerna 

har inte låtit vänta på sig.
– Jag har fl era som har 

ringt och bett om att få sig 
på kö, men nu ska vi först 
se till att få fram ett ärende 
och sedan ska det in i den 
kommunala apparaten, sva-
rar Pressfeldt och de som 

är oroliga för att lokalerna i 
aktivitetshuset nu försvinner 
lugnar han.

– Dessa ska inrymmas i 
den nya byggnaden, där det 
förhoppningsvis också ska 
kunna erbjudas matserve-
ring.

Ingen risk att det är val-
fl äsk?

– Nej, vi har diskuterat 
frågan i tio år, men nu är 
det färdigsnackat. Det mås-
te hända något också. Alla 
inom politiken vet att beho-
vet fi nns fast handlingskraf-

ten har saknats. Nu pekar vi 
med hela handen var det kan 
byggas och det är dessutom 
på en kommunal tomt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Aledemokraterna, Jan A Pressfeldt och Ingela Nordhall, vill riva aktivitetshuset i Älvängen och på denna tomt bygga ett nytt cen-
tralt äldreboende.

– Aledemokraterna har 
hittat plats i Älvängen

Lovar nytt centralt äldreboende

Alla inom po-
litiken vet att 
behovet fi nns 
fast handlings-

kraften har saknats. Nu 
pekar vi med hela han-
den var det kan byggas 
och det är dessutom på 
en kommunal tomt.
JAN A PRESSFELDT

Vi har fyllt på inför 
Mors dag!

STOR DAHLIA 
OCH ROSENSKÄRA

Fira mors dag på söndag!

95kr

FLERA ERBJUDANDE I BUTIKEN

STOR
PASSIONSBLOMMA OCH 
TRÄDGÅRDSHORTENSIA
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