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Efter en rörig början på 
året där gruppens fortsatta 
existens vad hotad har vi nu 
efter en sen säsongspremiär 
kommit igång med besked.

Voltigegruppen som 
nu tävlar för Östergårds 
Ridklubb missade två 
månaders viktig träning 
vid årsskiftet. Tjejerna har 
kämpat för att komma ifatt 
och för att kunna komma 
iväg på tävling. I helgen 
var det då äntligen dags, 
Frillesås Rid- och körklubb 
bjöd in till tävling.

Vi startade med ett 
lag och en individuell i 
skrittklasserna. Laget gick 
helt in för sin uppgift och 
levererade. Det räckte 
hela vägen till toppen. Vår 

individuella tävlande Keije 
Persson blev lite osäker 
och fick inte till program-
met helt som det skulle, 
men fick ändå en fin delad 
andraplats i slutresultat. Ju-
blande glada över den fina 
starten siktar vi nu vidare 
på Svenska Skrittchampio-
natet som äger rum andra 
helgen i juni i Laholm/
Stackarp. Vi kämpar för en 
pallplats, men konkurren-
sen är hård och inget taget 
för givet.

I laget: Keije Persson, 
Nova Törn, Malva Er-
landsson, Selma Eng-
ström. Hästen heter Luco 
Rae och linförare Sara 
Wingård.

Säsongspremiär för 
Ale Voltigegrupp

I helgen var det efterlängtad säsongspremiär för Ale Voltige-
grupp som nu tävlar för Östergårds Ridklubb.

Har �xat närmare 600 sommarjobb. Jörgen Östman, arbetsmarknadschef i Ale, Nicole Ghafari, pro-
jektanställd, Fredrik Duvek, projektanställd, och Monica Samuelsson (S), ordförande i Omsorgs- och ar-
betsmarknadsnämnden.

Alla får sommarjobb –igen!

Sommarjobb till alla i åldern 
16-17 år är ett vallöfte från 
Socialdemokraterna och 
satsningen har hög prioritet. 

– Vi vet att det har stor 
betydelse för ungdomar att 
få en första kontakt med ar-

betslivet och en merit på sitt 
CV. På antalet ansökningar 
ser vi också att nästan alla i 
den här åldersgruppen väl-
jer att söka, säger Monica 
Samuelsson. 

Arbetsmarknadsenheten 

har ansvaret för samtliga fe-
riejobb i år. Till sin hjälp att 
administrera arbetet har man 
två projektanställda ungdo-
mar, Nicole Ghafari, Fred-
rik Duvek. FRån AME:s 
sida har Michael Gabris 
och Emma Edlen bistått. 

– De sökande har fått 
ange intresse, vilket arbets-
område som lockar mest och 
i vilken del av kommunen de 
helst vill jobba. Nu har alla 
fått reda på vilken plats de 
har tilldelats, säger Nicole.

Totalt har 556 sommar-

jobb registrerats, varav 290 i 
det privata näringslivet. ICA 
Kvantum på Ale Torg tar 
emot 60 ungdomar i år. 

Ale kommun står för lö-
nen till samtliga ungdomar. 
Tre vekors arbete, fem tim-
mar om dagen, ger drygt 
6000 kronor.

– Det är en avtalsenlig lön 
och totalt kostar satsning-
en på sommarjobb 3 miljo-
ner kronor, berättar Jörgen 
Östman, arbetsmarknads-
chef i Ale.

I Ale kommun har sektor 
samhällsbyggnad svarat upp 
bra i år. Ett uppdrag kom-
mer bli att städa insidan av 
bullerplanken längs E45.

– I det arbetet ingår ock-
så en utbildning i ”Säker 
väg”. Vi har identifierat oli-

ka behov i kommunen. Ar-
betsuppgifterna ska kännas 
meningsfulla. Våra badplat-
ser och parker kommer till 
exempel att ses över, säger 
Jörgen Östman.

Förutom att kommunen 
och näringslivet har ställt 
upp med att ta emot som-
marjobbare bidrar också för-
eningslivet.

– 60 ungdomar kommer 
att jobba i föreningsregi. I 
Surte kommer bandyklub-
bens klubbhus att målas om. 
Fotbollsklubbarna erbjuder 
som vanligt fotbollsskola, 
vilket kräver många ledare. 
Här kommer flera av våra 
ensamkommande att få hjäl-
pa till, berättar Jörgen Öst-
man.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. För andra året i rad får alla ungdomar 
som vill, födda 99-00, ett sommarjobb.

I samverkan med det lokala näringslivet har mer 
än 560 platser skapats.

– Det är en helt unik satsning som vi i Ale gör 
och det känns helt fantastiskt att vi har lyckats i år 
igen, säger Omsorgs- och arbetsmarknadsnämn-
dens ordförande Monica Samuelsson (S).


