
västerut mot Skepplanda-
vägen.

Det finns en bra infor-
mation av föreningen på 
www.skepplandafiber.se där 

det även finns blankett för 
tecknade av medlemskap.

Lennart Lindberg
Sekreterare i

Skepplanda Fiberförening
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LILLA EDET. En intresse-
väckare droppades på 
tisdagens frukostmöte.

Syftet var att med-
vetandegöra de lokala 
företagarna om projek-
tet Unga Jobb.

– Det som ni skulle 
bjuda på är en praktik-
plats under 90 dagar, 
förklarade Berth Karls-
son på Swedbank.

Unga Jobb tog form under 
2009 när Swedbank och ett 
antal sparbanker bestämde 
sig för att göra något åt den 
stigande ungdomsarbetslös-
heten.

– Vi som bank tar ett 
samhällsansvar. Det handlar 
om att arbetslösa ungdomar 
mellan 18-24 år ska få sin 
första rad i sitt cv, en referens 
och en viktig erfarenhet, sä-
ger Bert Karlsson.

På plats i Folkets Hus 
fanns också Reimond Ard-

ner från Arbetsförmedling-
en som samarbetar med 
Swebank i projektet Unga 
Jobb.

– Förhoppningen är att 
det ska finnas ett antal fö-
retag här i Lilla Edet som 
är beredda på att ta emot 
praktikanter. Vår roll är att 
plocka fram ungdomar som 
kan vara aktuella. Matchning 
sker genom så kallad speed-
dejting och en sådan är tänkt 
att arrangeras någon gång i 
februari-mars.

– Syftet med Unga jobb 
är att fler arbetssökande 
ungdomar ska få in en fot 
på arbetsmarknaden, att de 
ska erbjudas de kontaktytor 
och första jobberfarenheter 
som är värdefulla för fram-
tiden. Kraften i Unga jobb 
ligger i ett lokalt och brett 
engagemang som involverar 
näringslivet, kommunen och 
Arbetsförmedlingen, säger 
Ardner.

Redogörelsen för Unga 

Jobb föregicks av en kort 
presentation av Swedbank 
Götaälvdalen.

– Vi slog ihop Ale och Lil-
la Edet-kontoren till en enda 

stor enhet i februari i år. Vi 
har skapat en företagsgrupp 
som jobbar i det här om-
rådet. Det är åtta personer 
som arbetar mot företagssi-

dan, berättade kontorschef 
Tobias Hellberg.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. I torsdags 
beslutade Centerpartiets 
medlemmar i Lilla Edet 
om vilka som ska sitt i 
nämnder och styrelser 
för perioden 2015-2018. 
Yngst är Jacob Anders-
son, 18 år, och ersättare i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den. De förtroendevalda 
ska antas på kommunfull-
mäktige den 19 november. 
Den 1 januari 2015 inträ-
der de sina poster.
Förslag till nomineringar till 
nämnder och styrelser:
Kommunstyrelsen 
Julia Färjhage, vice ordförande 
Jörgen Andersson, ersättare 
Lars Ivarsbo, ersättare 
Kommunalråd 
Julia Färjhage 
Utbildningsnämnden 
Fredrik Hermansson, ordinarie
Lars Ivarsbo, ersättare 
Omsorgsnämnden 
Ethel Augustsson, ordinarie 
Roger Berntsson, ersättare 
Individnämnden 
Paulina Svenungsson,  
vice ordförande 
Fredrik Enström, ersättare 
Kultur- och fritidsnämnden 
Carina Andersson, vice ord-
förande 
Tommy Karlsson, ersättare 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Christopher Kelleby, ordinarie 
Jacob Andersson, ersättare 
Miljö- och byggnämnden 
Niclas Andersson, ordinarie 
Peter Larsson, ersättare 
Revisionen 
Jan-Erik Ambjörnsson, ord-
förande 
Valnämnden 
Dan Petersson, ordinarie 
Anki Dymen, ersättare 
Lilla Edets Industri och  
Fastighets AB (Leifab) 
Lars Ivarsbo, ordinarie 
Fullmäktiges demokrati- 
beredning 
Fredrik Hermansson, ordinarie
Julia Färjhage, ersättare 

JONAS ANDERSSON

C i Lilla Edet
klara med
nomineringarna

Tobias Hellberg och Jimmy Knutsson från Swedbank Götaälvdalen.

– Praktikplatser söks i området
Gemensam satsning för unga
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Hos oss är du inte vem som helst
Välkommen in på bankkontoret när du 

har vägarna förbi. Ju mer vi lär känna dig, 

desto bättre råd och lösningar kan vi ge.

Välkommen!

Göteborgsvägen, Älvängen

Tel 0303-624 80

handelsbanken.se/alvangen

Våra öppettider
Måndag 10.00 – 16.00

Tisdag 10.00 – 16.00

Onsdag 10.00 – 16.00 

Torsdag 10.00 – 18.00

Fredag 10.00 – 15.00

Skepplanda Fiberförening 
hade informationsmöte i 
tisdags i Skepplanda bygde-
gård. Intresset var mycket 
stort och lokalen fylldes 
snabbt. Förmodligen var 
det tioårsrekord med 248 
personer närvarande.

Ordföranden för Skepp-
landa Fiberförening, Leif 
Andersson, öppnade mötet 
med att välkomna alla med-
lemmar och övriga intresse-
rade. Styrelsen i föreningen 
presenterades och därefter 
gavs ordet till Nils Eng-
ström. Nils har erfarenhet 
från att ha varit projektleda-
re då föreningen Berfendal 
Fiber projekterades hösten 

2010 och fiberledningen till 
medlemmarna grävdes ner i 
bygden.

Meningen med mötet var 
att ge en djupare bild av vad 
det innebär att lägga ner fi-
ber i allmänhet och Nils gav 
en fin beskrivning komplet-
terad med bilder av arbetet. 
Han beskrev också fördelar-
na med att få fiber indraget 
till fastigheten. En bra och 
säker fast telefonanslutning, 
bra tillgång till TV-kanaler 
och ett snabbt internet som 
möter framtidens krav. Ge-
nom att föreningen står för 
ett nät till en fast kundkrets 
kan man förhandla fram 
utmärkta villkor från dist-

ributörer av tjänsterna. Det 
innebär att kostnaden för 
anläggningen, som delvis är 
bekostad av staten och EU, 
kan räknas hem på mindre 
än fem år.

Efter Nils information 
fanns det tillfälle att teckna 
medlemskap för fastig-
hetsägare inom området 
för Skepplanda Fiber, som 
sträcker sig från Hålanda i 
norr till Älvängen i söder, 
österut mot Guntorp och 

Intresset för tisdagens möte med Skepplanda Fiberförening var stort.

Skepplanda Fiber
fyllde bygdegården

www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder

Tisdagen den 25 november sammanträder 
 regionfullmäktige i Vänersborg. Under sammanträdet 
kommer bland annat budgeten för 2015 att behandlas.  
Dessutom kommer regionens jämställdhetspris och 
folkhälsokommmitténs stipendium att delas ut.

Tid:  Tisdagen den 25 november kl. 09.30 
 Utdelning av jämställdhetspriset och   
 folkhälsokommitténs stipendium kl. 13.00

Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg.

Den kompletta ärendelistan kan läsas på www.vgregion.
se/rf. Budgetförslag och den  kompletta ärendelistan finns 
tillgänglig på  Regionens Hus, Residenset, Vänersborg och 
kan även beställas på telefon 010-441 01 42.

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och 
du är mycket välkommen som åhörare. 

Joakim Larsson 
Ordförande

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information 
www.vgn.nu. Det går också att se och höra sammanträdet 
via www.vgregion.se/webb-tv.

Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och  sjukvårdens 
inriktning, kulturlivets utveckling,  kommunikationer, vägar, 
transporter och andra  frågor kring tillväxt och utveckling i 
Västra Götaland.


