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Vi gör det enklare 
att börja ett nytt liv.

Älvängen 0303-74 62 50  
www.fastighetsbyran.se

v Utgångspris 895 000:-

v Boyta 84 kvm

v Avgift 3.709:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv

v Hiss: Nej.
v Adress: Björkvägen 7 B

v Visas ons 26/3 17.00-18.00

Vi visar nu en välplanerad lägenhet med fyra rum och kök i ett lugnt och fridfullt område i Alafors.

Balkongen ligger i söderläge med rogivande utsikt över ett grönområde, Låg avgift och bra förening

med god ekonomi. Nära skola, dagis och kommunikationer! Tel: 0303-74 62 50 Webbnr: 5410-1527

4:a ALAFORS

v Utgångspris 1 590 000:-

v 5 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 107 kvm

v Tomt 343 kvm

v Byggt 1993
v Adress: Petters Hage 14

v Visas sön 30/3 12.00-13.00

Denna trevliga 1,5-plansvilla med tre sovrum ligger med ett vackert lantligt läge och är ända bara några

minuters bilfärd från Älvängen och E45. Här är också nära till dagis. I området bor många barnfamiljer.

Tel: 0303-74 62 50 Webbnr: 5410-1513

ÄLVÄNGEN

NÖDINGE. Skolverkets 
rapport visar att hög-
stadieelevers intresse 
och kunskap för natur-
vetenskap sjunker.

En oroande utveckling 
som Förbundet Unga 
Forskare vill råda bot 
på.

Med effektfulla 
demonstrationer och 
information i högsta-
dieklasserna har Johan 
Johansson, Jonathan 
Jonsson, Alexander 
Lines och Ahmed 
Murtza i NV 3a på Ale 
gymnasium medverkat 
till ett trendbrott.

Johan Johansson, Jonathan 
Jonsson, Alexander Lines 
och Ahmed Murtza har två 
gemensamma nämnare. Inte 
nog med att de går i samma 
klass på Ale gymnasium, kvar-
tetten är också medlemmar i 
Förbundet Unga Forskare. 

Dessa är oroade över utveck-
lingen i samhället, där nästa 
generation gymnasieelever 
visar en allt mer ljummen in-
ställning till naturvetenskap-
liga studier.

Projektarbete
I ett projektarbete beslutade 
grabbarna att gå till botten 
med problemet och se om det 
skulle gå att ändra på högsta-
dieelevers attityd till natur-
vetenskap. En enkätunder-
sökning på Kyrkbyskolan, 
Aroseniusskolan och Himla-
skolan låg till grund för ana-
lysen. Bland eleverna på dessa 
tre skolor visade det sig att 
55-60 procent hade en nega-
tiv inställning. När gymnasie-
skolans fyra naturvetare varit 
ute och gjort demonstratio-
ner hade synen förändrats.

– 60-70 procent hade 
ändrat inställning. Vi hade 
lyckats få den uppmärksam-
het som vi hoppats och väckt 
något slags intresse hos hög-

stadieeleverna för naturve-
tenskaplig inriktig, säger Jo-
nathan Jonsson.

Med effektfulla experi-
ment drar man elevernas nyfi-
kenhet till sig. Vad händer när 
man lägger in cd-skivor, folie 
eller en tvål och sätter mik-
rovågsugnen på full effekt? 
Det är några demonstratio-
ner som publiken får ta del 
av. Vidare tillagas en korv på 
ett annorlunda vis.

– Vi vill visa att naturve-
tenskap kan vara roligt. Det 
är inte bara en massa formler 
och matematiska uppgifter, 
säger Johan Johansson.

Det är ingen tvekan om att 
Ale gymnasium har fått fyra 
goda ambassadörer i arbetet 
att rekrytera nya elever till de 
naturvetenskapliga program-
men.

Väcker intresse 
för naturvetenskap
– Demonstrationer som skapar nyfikenhet

Johan Johansson, Jonathan Jonsson, Alexander Lines och Ahmed Murtza i NV 3a på Ale 
gymnasium väcker intresse för naturvetenskap med sina effektfulla demonstrationer.

I ALE GYMNASIUM
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Tredje blommans värld, ett av tre band som vann Alerocken 2007 och som nu får äran att 
uppträda med Marie Picasso. Fr v: Johannes Runemark, Lisa Johansson och LInda Ahlström.

"Det handlar om att langa musik"
Johannes, Lisa, Linda och – Marie Picasso
ÄLVÄNGEN. Snart 
väntar eldprovet för 
Johannes Runemark, 
Lisa Johansson och 
Linda Ahlström.

På Festivalborg ska 
de stå på samma scen 
som artisten Marie 
Picasso.

Inför 1000 personer.

Klasskamraterna på Aroseni-
usskolan har inte ens spelat 
ihop i ett år, men i december 
vann deras "skojband" Tredje 
blommans värld Alerocken.

– Vi var ett av tre band 
som fick pris. Vår belöning 
blev att få chansen att spela 
på Festivalborg i Ale gymna-
sium, berättar Johannes Ru-
nemark, 15.

Ingen nitlott direkt, men 
då visste de inte att Idolvin-
naren från 2007, Marie Picas-
so, skulle medverka.

– Det är kul. Hon är helt 
okej, men ingen man lyssnar 

varje dag på. Förhoppningsvis 
drar hon mycket folk, säger 
Linda Ahlström, 15.

Om Picasso inte kan 
komma, vem uppträder ni 
helst med?

– Jimmy Jansson, utbrister 
Linda medan Johannes fun-
derar innan han säger Toto.

En viss skillnad...
Det blir ett uppträdande på 

cirka tio till femton minuter 
för Tredje blommans värld.

–Vi har bara repeterat in tre 
låtar, men det är några veckor 
kvar, säger Lisa Johansson.

Bandet visar inte minsta 
tecken på nervositet, trots att 
Festivalborg ser 
ut att bli ett jätte-
arrangemang.

– Vi har inte 
tänkt så mycket 
på det än. Det är 
ett bra program 
som kommer att 
locka många att 
gå dit, säger Jo-

hannes.
Tredje blommans värld 

låter lite flummit.
– Något måste vi ju heta. Vi 

hade inget namn och fick dra 
till med nåt, säger de.

Skrämmer inte en tänk-
bar publiksiffra på 1000 
personer.

– Nej, det handlar om att 
langa musik, leverera helt 
enkelt, säger Johannes och 
Linda fyller i:

– Bara publiken hänger på 
och gillar det vi spelar.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

TREDJE BLOMMANS VÄRLD
Johannes Runemark, 15,  Älvängen, gitarr.
Lisa Johansson, 15, Älvängen, piano.
Linda Ahlström, 15, Älvängen, sång.
Musikstil: Pop.
Meriter: En av tre vinnare, Alerocken 2007.
Aktuella som förband till Marie Picasso på Festival-
borg i Ale gymnasium onsdag 30 april.


