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NÖDINGE. Birgitta 
Fredén har slutat.

I torsdags gjorde 
hon sin sista dag i Ale 
kommun – nu blir hon 
pensionär.

– Jag ska resa och 
umgås med barn och 
barnbarn, säger Birgitta 
till lokaltidningen.

Birgitta Fredén började sin 
anställning i Ale kommun 
1988 och har synts i många 
olika sammanhang sedan 
dess.

– Jag började som utreda-
re på kommunstyrelsens för-
valtning, blev kommun- och 
senare nämndsekreterare. 
Jag har arbetat som informa-
tionssekreterare och ansva-
rade för kommunens perso-
naltidning, berättar Birgitta 
som 2001 tilldelades uppdra-
get som folkhälsoplanerare.

Just folkhälsan är något 
som Birgitta Fredén kommit 
att arbeta med på senare år 
och faktum är att hon är dip-
lomerad folkhälsovetare.

– Att få skriva i personal-
tidningen är nog ändå det 
roligaste jag gjort i kommu-
nen. Jag gillar det spontana, 
att få träffa folk och jobba 
tillsammans med förenings-
livet. Segdragen byråkrati är 
inte min grej, säger Birgitta.

Avtackningen för Birgitta 
Fredén ägde rum i Nödinge 
och många dök på det öppna 
hus som arrangerats.

JONAS ANDERSSON

lansforsakringar.selansforsakringar.se

Gör som nästan hälften av 
alla villaägare i Nödinge.
Välj oss när du försäkrar ditt boende och  
planerar trygghet för dig och din familj.  
Vi hjälper dig också med ditt bolån. 

Ring mig på 0520-49 49 68 
Lotta Eriksson, Innesäljare Privat Försäkring

LÖSGODIS
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PROVKOLLEKTION FRÅN
MINGEL

GATTTIS TILL 13 RÄTT PÅ TIPSET TILL ER SOM KÖPTE ANDELAR I LÖRDAGS

Öppet alla dagar 7-23

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörs-

förseningar. Priserna gäller t o m 29/6 -2014 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

matglädje 
varje dag
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GAMMALDAGS GRÄDDGLASS
Triumf Glass. 2 liter. Olika sorter. 

/st

ALLT FLER UPPTÄCKER
VÅRT FANTASTISKA KÖTT!
 VILKEN ÄR DIN FAVORIT?

JAKOBSDALS
Bror Jakobs rökta, Mor matildas kokta.

Storpack 200g. Jfr. pris 125kr/kg. 

Ord. pris 35kr/st.
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BBQ Smoke- en rökig  

grillkryddning för dig som gillar  
grillat med rökig karaktär.

BBQ Harmony- Härlig harmonisk 
smak av apelsin och kanel. 

Gourmetkryddad- Härligt  
smakrik extra saftig och  
genomkryddad grillkryddning. 

Vi kryddar och säljer karré, 
fläskfilé och fläskytterfilé. 
Alltid svenskt kvalitetskött.

Efter 26 år i Ale kommuns tjänst gjorde Birgitta Fredén sin sista 
arbetsdag i torsdags.

Birgitta Fredén har tackat för sig
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