
NÖDINGE. Den franska 
flaggan har vajat utan-
för Ale gymnasium.

Under tio dagar har 
en delegation på 34 
elever och fyra lärare 
besökt sina svenska 
vänner.

– Vi har blivit oerhört 
väl mottagna och vi 
hade gärna stannat ett 
par veckor till, säger 
Chantal Alexandre till 
Alekuriren.

Måndag eftermiddag den 7 
april anlände de franska gäs-
terna till Nödinge. De svens-
ka värdfamiljerna fanns då på 
plats för att möta upp sina 
ut ländska 
vänner och 
visa dem till 
rätta i sin 
nya miljö.

– Det 
har funge-
rat väldigt 
bra i värd-
familjerna. 
Föräldrar-
na har varit måna om att de 
franska eleverna ska trivas och 
känna sig som hemma. Alla 
har varit väldigt omtänksam-
ma, säger Jan-Åke Lindberg 
på Ale gymnasium.

Sydväst om Rennes
Eleverna, som är 16-19 år, 
kommer från den franska 
orten Ploërmel, som ligger 

åtta mil sydväst om Rennes. 
Utbytet med Ale gymnasium 
har pågått under en lång följd 
av år och innebär att man vart-
annat år besöker varandras 
respektive gymnasieskolor.

– Det ger en fantastisk bra 
möjlighet till språkträning för 
eleverna. För de ungdomar 
som känner att de inte behärs-
kar franskan fullt ut fungerar 
engelska lika bra, säger Jan-
Åke Lindberg och tillägger:

– En annan aspekt är det 
sociala umgänget. Jag tror det 
är nyttigt att få träffa jämn-
åriga kamrater från en annan 
kultur, säger Jan-Åke Lind-
berg.

Under vistelsen i Sverige 
har de franska gästerna dels 
fått uppleva vanlig lektions-

undervis-
ning, men 
också en 
hel del in-
tressanta 
och spän-
nande ut-
flyktsmål. 
Glasbruks-
museet, Vi-
kingabyn, 

Repslagarmuseet, Innovatum 
i Trollhättan och Världskul-
turmuseet i Göteborg var 
platser som besöktes. Utöver 
det har man anordnat en inne-
bandyturnering och på mån-
dagen arrangerades en ge-
mensam fest med mat och 
dryck.

– Allting har flutit på som 
planerat och nu är det många 

som ser fram emot nästa års 
resa till Frankrike, avslutar 
Jan-Åke Lindberg.
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Vill DU medverka i 
svensk hundforskning?

Nyöppnade AleVeterinären kommer tillsammans med Uppsala universitet 
och SLU att ha ”forskningsdagar” fredag den 25 och lördagen den 26 april. 
Du och din hund kan då bidra till forskningen kring genetiska sjukdomar 
hos hund genom att lämna ett blodprov som tas på kliniken. Förutom en 
gratis undersökning får ni också med er en påse hundmat hem som tack. 
Forskare från Uppsala kommer att fi nnas på plats för att informera, bjuda på 
fi ka och svara på frågor.

Vi välkomnar Er som äger friska hundar av följande ras och ålder:

Bearded collie: 8 år eller äldre Långhårig collie: 5 år eller äldre

Hovawart: 7 år eller äldre Shar pei: alla åldrar

Eurasier: 5 år eller äldre Schäfer:5 år eller äldre

Portug. vattenhund: 8 år eller äldre Storpudel: 8 år eller äldre

Riesenschnauzer: 7 år eller äldre Westie: 5 år eller äldre

Vi önskar även prov från hundar av samma raser med diagnoserna Atopisk
dermatit, Sköldkörtelrubbning, Addisons sjukdom och EPI. Titta in på 
www.aleveterinaren.se eller ring 018-4714383 för mer information. 

VÄLKOMNA!

Gäller t.o.m. 23/4 2008 med reservation för slutförsäljning samt lokala avvikelser. 
Gäller på ordinarie pris, kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller ej vid köp 
av presentkort, beställningsvaror samt de externa varumärkena Iittala, Kirsch, More 

of Scandinavia, Boda Nova, Johanna Lundqvist och Bamse. www.hemtex.com

Vill du hedra minnet av en
bortgången släkting eller 
vän? Ge då en minnesgåva
via Cancerfonden. De anhö-
riga får en hälsning från dig
– och cancerforskningen får
ett välkommet stöd i kampen
mot cancer. Meddela oss den
avlidnes namn och adressen
till närmaste anhörig.

020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0

Tänk på
Cancerfonden!

Det gäller framtiden för de ca.55.000 svenskar som
varje år drabbas av någon hjärnsjukdom. Det finns
bara ett botemedel – forskning! 
Stöd hjärnforskningen!
Hjärnfondens Postgiro 901125-5. Bankgiro 901-1255.

Mot Alzheimers sjukdom
finns bara ett botemedel:

Forskning.

Det är billigt att 
handla på Apotek-
tet i Sverige jämfört 

med andra länder som har 
privata apotek. Den svenska 
apoteksmodellen är en suc-
céhistoria där priserna kan 
hållas nere samtidigt som vi 
har en väl fungerande dist-
ribution och tillgänglighet i 
hela landet. Nu riskeras det 
här att slås sönder. 

Regeringens förslag att 
avskaffa apotekets monopol 
på försäljning av läkemedel 
kommer att innebära sämre 
service och högre priser, 

särskilt för landsbygden. 
De mest lönsamma de-

larna av apoteket kommer 
snabbt att köpas upp av 
stora kedjor medan det all-
männa lämnas kvar med de 
olönsamma delarna. Så blev 
det i Norge där man ge-
nomfört en liknande pro-
cess nyligen. Där dominerar 
ett par stora kedjor markna-
den och priserna har stigit. 

Regeringen Reinfeldt vill 
att staten enbart ska garan-
tera distribution av läke-
medel i inledningsskedet. 
Det betyder att tillgänglig-

heten på landsbygden blir 
sämre och att måste åka 
längre för att hämta ut våra 
recept. Med sämre tillgäng-
lighet kommer även priser-
na att stiga. Landsbygden 
kommer att drabbas hårt. 
Apoteket spelar en livsavgö-
rande roll för många män-
niskor. Därför bör vi behål-
la apoteksmonopolet.

Johnny Sundling (v)
Ingmarie Torstensson (v)

Landsbygden behöver apotek

Ale gymnasium hade franskt främmat

I ALE GYMNASIUM
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Uppskattat utbytesprojekt. Under tio dagar gästades Ale gymnasium av elever och personal från en fransk skola i Ploërmel. 
På måndagseftermiddagen arrangerades en innebandyturnering.

>>Jag tror det är nyttigt 
att få träffa jämnåriga 
kamrater från en annan 

kultur. <<
Jan-Åke Lindberg


