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Lärcentrum Komvux har öppet dagtid samt fl era eftermiddagar och kvällar varje vecka. 
Mer information hittar du på vår hemsida www.ale.se eller hos vår expedition 0303-330 341, 330 358. 

Du är också välkommen på ett personligt besök. Vi fi nns i Komvux lokaler på Ale torg i Nödinge

I år ger vi dig som planerar att läsa hösten 2007 möjlighet 
att ha ett vägledningssamtal först.

Är du intresserad av Kvalifi cerade yrkesutbildningar (Ky), 
högskoleutbildningar, folkhögskolor, behörighetsgivande 
studier eller någon annan form av utbildning?

Våra studie- och yrkesvägledare diskuterar och informerar 
om många sorters utbildningar med dig. Samtalet utgår 
ifrån just dina behov och mål med studierna. 

Tillsammans gör ni upp en personlig studieplan som 
passar just dig.

Ring expeditionen för att boka tid med våra studie- 
och yrkesvägledare: 0303-330 358, 330 341

Kan jag 
studera 

som vuxen?

Hur planerar 
jag mina 
studier?

Hur försörjer 
jag mig under 
studietiden?

Denna annons ersätter kurskatalog våren 2007

Sista ansökningsdag för höstens 
kurser/utbildningar på högskolan är 15 april. 

Vill du studera på Lärcentrum Komvux till 
hösten så är ansökningsperioden 1 mars-15 maj.

Omlokalisering för 
Alepolisen aktuell
– Men något beslut är inte fattat
ALAFORS. Ännu är inget 
bestämt vad det gäller 
Alepolisens fortsatta 
framtid.

Det säger närpolis-
chef Håkan Frank till 
lokaltidningen.

– Vi har inlett diskus-
sioner med Ale kommun 
om samlokalisering för 
att öka servicen för 
invånarna och öka när-
heten till polisen. Dock 
är inga beslut fattade, 
säger Frank.

Huruvida polisstationen i Ala-
fors blir kvar eller ej återstår 
alltså att se. Det finns emel-
lertid en hel del som talar för 
en flytt till Nödinge och Ale 
Torg.

– Placeringen som vi har nu 
är inte riktigt bra och lokaler-
na är heller inte ändamålsen-
liga. Polismyndigheten ska 
finnas på ett centralt ställe 
och därför för vi diskussioner 
om en eventuell samlokalise-
ring. Fast vi har inte kommit 
så långt i diskussionerna att 
vi är mogna för något beslut, 
säger Håkan Frank.

Alepolisen kommer såle-
des att få vara kvar i någon 
form?

– Vi har aldrig pratat om 
nedläggning utan det handlar 
om att komma närmare kom-
muninvånarna och samtidigt 
öka servicen. Det är de två pa-
rametrarna som gäller.

Kan det bli tal om ett po-
liskontor enligt den prin-
cip som har blivit populärt 
i Stockholmsområdet?

– Vad som är viktigt är att 
vi hittar en modell som passar 
Ale, inte att vi kopierar något 
annat koncept, säger Frank.

Hur många tjänster kan 
bli aktuella i Ale i framti-
den?

– Jag vill, som jag har gjort 
så många gånger tidigare, po-

ängtera att det är polisverk-
samheten i Ale som är det 
viktiga, vi ska inte stirra oss 
blinda på antalet poliser. Det 
väsentliga är de polistimmar 
som bedrivs i Ale och inte 
varifrån verksamheten styrs, 
säger Håkan Frank.

När kan en eventuellt ny 
polisorganisation för Ale 
presenteras?

– Jag hoppas kunna lämna 
besked inom en månad bero-
ende på om vi fått alla pussel-
bitar på plats, avslutar Håkan 
Frank.

JONAS ANDERSSON

Alepolisens framtid diskuteras. En omlokalisering till Ale Torg 
kan bli aktuell, men något beslut är ännu inte fattat.

ATT HYRA
Toppenlokal 110 kvm. 

Centralt i Älvängen
Bredband, lufkonditionering, nyrenoverad, ledig omgående

Ring och kolla!
0707-43 58 00 / 0303-74 68 00


