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NÖDINGE. Eva Lejd-
brandt lämnade Lilla 
Edets kommun efter ett 
och ett halvt år.

Den 16 juni tillträdde 
hon istället tjänsten som 
sektorchef utbildning, 
kultur och fritid i Ale 
kommun.

– En spännande ut-
maning, säger Eva till 
lokaltidningen.

2012 började Eva Lejd-

brandt som rektor på Ting-
bergsskolan för att senare 
övergå och bli kultur- och 
fritidschef i Lilla Edets kom-
mun.

– Jag trivdes väldigt bra i 
Lilla Edet, men kände mig 
mogen för en ny utmaning. 
Jag tycker att det här upp-
draget känns väldigt spän-
nande, inte minst med tan-
ke på att jag får jobba med 
skolan som är en oerhört 
angelägen samhällsfunktion, 
säger Eva Lejdbrandt.

Vad ser du som priori-
terade arbetsuppgifter?

– En beställning från 
politiken är att vi ska lyfta 
skolans meritvärden och att 
kommunens ungdomar ska 
gå ut med fullständiga betyg 
som innebär behörighet till 
fortsatta gymnasiestudier. Vi 
ska lyfta kvaliteten i skolan 
helt enkelt. Det fi nns inget 
quickfi x för det arbetet utan 
vi måste ha tålamod och job-
ba långsiktigt.

– I chefskapet ingår att 

jobba med lärarna och rek-
torerna och dess villkor i 
skolan. Den administrativa 
påbyggnaden som skett har 
inverkat på den psykosociala 
arbetsmiljön. Det gäller att 
ta tag i det problemet så att 
vi inte tappar duktiga skolle-
dare och lärare.

Två nya näridrottsplat-
ser har nyligen invigts – i 
Nödinge och i Älvängen. 
Vad har du att säga om 
fritidssektorn?

– Här har Ale kommit 

väldigt långt. Konceptet nä-
ridrottsplatser har visat sig 
vara framgångsrikt och nu 
utreder vi möjligheterna att 
tillämpa det på fl er ställen i 
kommunen. Det är mycket 
att bita i, men det är sam-
tidigt ett spännande arbete 
och jag ser med tillförsikt 
fram emot de utmaning-
ar som väntar, avslutar Eva 
Lejdbrandt.

JONAS ANDERSSON

– Eva Lejdbrandt är ny sektorchef
Lämnade Lilla Edet för Ale

Eva Lejdbrandt är ny sektor-
chef för utbildning, kultur och 
fritid i Ale kommun.
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 Statliga Almi genomför 
en satsning på mikrolån för 
att entreprenörer som vill ut-
veckla mindre företag ska få 
bättre villkor. Pengarna kom-
mer från Europeiska investe-
ringsfonden. Men det dröjer 
innan entreprenörer från Ale 
kan ta del av möjligheten.

Det nya mikrolånet 
innebär att entreprenörer ska 
kunna låna upp till 150 000 
kronor, utan krav på med-
fi nansiering och säkerhet. 
Tanken är att det ska utveckla 
företag som har mindre än tio 
anställda.

– Lånen kan sökas av alla 
företag som faller inom EU:s 
defi nition på mikroföretaget. 
Målet är helt enkelt att skapa 

tillväxt i den typen av bolag, 
säger Sara Wallin, vd på 
Almi Väst.

Men entreprenörer i Ale 
för vänta. Anledningen är att 
Almi har beslutat att först 
testa behovet av lånen i Väst-
manland, Örebro, Gävleborg, 
Dalarna och Östergötland. 
Först därefter kan företag 
från andra delar av landet få 
möjligheten.

– Piloten kommer genom-
föras under 2014 och faller 
försöket väl ut är ambitionen 
att sedan sprida modellen till 
hela Sverige nästa år, säger 
Sara Wallin.

Almis Mikrolån omfattas 
av en säkerhet som tillhan-
dahålls inom ramen för det 

europeiska instrumentet 
Progress för mikrokrediter 
som inrättats av Europiska 
Unionen.

Ett mikroföretag defi -
nieras som ett företag som 
sysselsätter färre än tio 
personer och vars omsättning 
eller balansomslutning inte 
överstiger två miljoner euro 
per år

Det nya lånet är ett enkelt 
lån som innebär lättnader 
i form av möjlighet till 
amorteringsfrihet i ett år. Det 
krävs heller inga säkerheter i 
företaget. Som vanligt baseras 
Almis kreditprövning huvud-
sakligen på entreprenörens 
förutsättningar att lyckas och 
affärsidéns möjligheter.

Mikrolån ny satsning på småföretag
NYA TIDER I SOMMAR
I Älvängen har vi semesterstängt vecka 28-31.

På Ale Torg har vi öppet som vanligt.

Månd-fred 08.30-19.00

Lörd 09.00-15.00

Sönd 10.00-15.00

Välkomna!
Ale Torg 7, Nödinge 0303-966 77

ÄLVÄNGEN. Lena fötter 
hos Lena fötter.

Lena Jinfors Ahlbom 
har öppnat fotvård i 
Älvängen.

– Att ha en mottag-
ning på hemmaplan har 
varit tanken hela tiden.

Lena Jinfors Ahlbom är 
medicinsk fotterapeut, ut-
bildad vid Yrkeshögskolan i 
Göteborg. I november öpp-
nade hon Hälsa i Centrum i 
Lilla Edet tillsammans med 
Eva Jääskeläinen.

– Vi driver separata före-
tag under samma tak, berät-
tar Lena.

– Tanken var att jag skulle 
starta upp i Älvängen när jag 
var färdig med min utbild-

ning. Jag hittade emellertid 
ingen lokal som passade mig, 
så det har dragit ut på tiden. 
När det här tillfället dök upp 
blev det rena bingon.

Lena fötter huserar nu 
i före detta Pfagers lokaler 
på Göteborgsvägen, granne 
med Cura Capillorum.

– Tillgängligheten är su-
verän. Det är lätt att ta sig hit 
med tåg eller buss, dessutom 
med parkering precis utanför 
entrén. Bättre kan det inte 
bli, säger Lena.

I Lilla Edet har hon redan 
skaffat sig en trogen och fast 
kundkrets. Lena hoppas na-
turligtvis på samma utveck-
ling i Älvängen.

– En fördel borde vara att 
man bor på orten och folk 
vet vem man är.

Vad är det bästa med 
att jobba som fotvårdste-
rapeut?

– Det är att få hjälpa 

människor som har ont. Jag 
möter exempelvis många 
kunder som besväras av lik-
torn och som knappt kan 
gå. Att kunna utföra en be-
handling och lindra smärtan 
känns jättebra.

Något tips till egen-
vård?

– Ett fotbad med mjukgö-
rande olja är bra. Återfukta 
med fotkräm så att fötterna 
inte torkar ut. Skovalet bör 
man också tänka på. För små 
skor inte bra för fötterna.

Lena fötter kommer att 
vara stängt två veckor i som-
mar, vecka 29-30, övrig tid 
hälsas kunderna välkomna.

– Jag fi nns alltid tillgäng-
lig på telefon för tidsbok-
ning. Det är enklast efter-
som jag håller till både i Lilla 
Edet och i Älvängen, avslutar 
Lena Jinfors Ahlbom.  Lena fötter har öppnat i Älvängen. Lena Jinfors Ahlbom hälsar unga som äldre välkommen till  

 mottagningen på Göteborgsvägen. 

Lena fötter
i Älvängen
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