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Gård med stora 
möjligheter

Vi har glädjen att få presentera denna trivsamma gård med 
perfekt lantligt läge utanför Lödöse. Ca 6 hektar mark. Rejält 
hus om ca 160 kvm som passar för den större familjen. 
Genomgående god standard med bl a trägolv i varje rum.  
Stor ekonomibyggnad med möjlighet till stall, hobby eller 
förvaring. Ska ses på plats! 160 kvm. 

Succé - Endast två st kvar!

nybyggnadsprojekt i Alafors där 15 st enplansvillor i 
bostadsrättsform byggs med hög klass och kvalitet. 

beräknas till sommaren 2015. Först till kvarn gäller så 

omgivningar där du snabbt och smidigt når E45:an med bil 
och pendelstationen i Nol  som tar dig till Göteborg på ca 
20 minuter. 92,5 kvm. Avg. 6.000:-

Pris 3.100.000:- som utgångspris.
Småberg 108. Ring för visning. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.855.000:-  
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Lödöse
Alafo

rs
I veckan förmedlade 
vi ca 32 hektar skog 
i Bohus genom vårt 
spekulantregister. Ett 
förtroendeuppdrag 
då fastigheten varit i 

decennier.  

Vill du också veta mer om vårt 
sätt att jobba med diskreta 
försäljningar eller vill du vara 
med i vårt spekulantregister? 

Kontakta kontorschef Henrik 
Kjellberg på 0727 316 360 eller 
henrik@axelssonsfast.se
 

BOHUS. Swedbank visar 
samhällsengagemang 
och inspirerar nu fler 
företagare i Ale att ta 
emot praktikanter.

Satsningen ”Unga 
jobb” är ett samarbete 
mellan Arbetsförmed-
lingen och banken.

– Vi har tagit emot 
total 700 ungdomar i 
hela landet, varav 300 
har fått någon form av 
anställning, berättar 
Swedbanks kontorschef 
i Göta älvdalen, Tobias 
Hellberg.

Projektet ”Unga jobb” lan-
serades redan 2009 och se-
dan dess har över 10 000 nya 
praktikplatser sett dagens 
ljus. Målgruppen är ungdo-
mar i åldern 18-24 år som 
har varit arbetslösa i mer än 
90 dagar. 

– Det är så oerhört vik-
tigt att bryta detta negativa 
mönster och för de som ald-

rig haft en anställning är det 
värdefullt att få den första ra-
den i ens CV. Med en prak-
tikplats får du dels komma i 
kontakt med en arbetsplats 
dels skäl att komma upp i tid 
på morgonen. Efter tre må-
nader har praktikanten dess-
utom fått en referensperson 
i sitt fortsatta jobbsökande. I 
bästa fall kanske praktikan-
ten har gjort sig oumbärlig 
och kan få anställning, säger 
Tobias Hellberg utan att dra 
några förhastade slutsatser.

– Målet är som sagt att 
ge någon av alla arbetslösa 
ungdomar en första arbets-
livserfarenhet. Det vill vi på 
Swedbank bidra till och ge-
nom att använda vårt stora 
kontaktnät bland företagare 
hoppas vi få fler att vilja er-
bjuda samma sak.

I onsdags bjöd Swedbank 
in intresserade företagare i 
Ale till en informativ lunch 
på Klädkällaren. Nästa steg 
blir en så kallad speedme-
eting mellan arbetsgivare 

och ungdomar. Det sker på 
Ale Kulturrum i Nödinge 
tisdag 17 februari.

– Skulle matchningen 
slå väl ut och företaget vill 
erbjuda en ungdom en prak-
tikplats så medför det inga 
kostnader. Det är vi som går 
in och betalar aktivitetsstöd 
och försäkring under tre må-
nader, säger Reimond Ard-
ner på Arbetsförmedlingen.

Företagen har redan fått 
beskriva till vilka områ-
den de söker praktikanter. 
En matchning ska nu äga 
rum och i samband med en 
speedmeeting hoppas man 
på ett positivt resultat.

– Det är inga krav att fö-
retagen måste välja någon, 
utan det är bara vår förhopp-
ning. Intresset är bra, men 
det finns självklart möjlig-
het för fler arbetsgivare att 
anmäla sig till ”Unga jobb”, 
avslutar Reimond Ardner.

PER-ANDER
 KLÖVERSJÖ

ARBETSPRAKTIK

Praktik ska stärka den 

arbetssökandes möjlighe-

ter att få ett arbete. Syftet 

är att få yrkesorientering, 

yrkespraktik och eller 

arbetslivserfarenhet. Den 

arbetssökande kan få 

praktik i högst tre månader. 

Praktiken brukar vara på 

heltid. Den är kostnadsfri 

för dig som arbetsgivare och 

praktikanten får ekonomisk 

ersättning från Arbetsför-

medlingen. Praktikanten är 

också försäkrad via Arbets-

förmedlingen.

Kontorschef Tobias Hellberg förespråkar Unga Jobb, en satsning som ska ge fler arbetslösa en 
chans till arbetslivserfarenhet.

Fler praktikplatser 
för unga i Ale
– Swedbank och AF lanserar Unga jobb


