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ALAFORS. Styrelsen för 
Ahlafors Fria Skola och 
en av dess grundare, 
Jeanette Westlén, har 
beslutat att gå skilda 
vägar.

Westlén, som varit 
administrativ chef, har 
ersatts på posten av 
Thore Skånberg.

– En jätteintressant 
utmaning, säger Skån-
berg till lokaltidningen.

Först var det Susanne 
Werner, sedan Lotta Nilsson 
och nu senast Jeanette West-
lén. Dessa kvinnor var med 
om att starta upp Ahlafors 
Fria Skola, nu finns ingen ur 
trion kvar i verksamheten. 
Den senaste att lämna sitt 
uppdrag var Jeanette West-
lén och hennes efterträdare 
är sannerligen inget obekant 
ansikte för traktens invånare. 
Thore Skånberg är känd som 
ordförande för Ahlafors IF, 
men är även politiskt aktiv 
för socialdemokraterna. Han 
sitter med i Ale kommun-
fullmäktige och är dessutom 
invald som representant i Ale 
Utvecklings styrelse.

För många är ändå Thore 
Skånberg personifierad med 
Shell. Redan som 14-åring 
började han sommarjobba på 
Shells i Surte, en station som 
han sedan tog över ansvaret 
för 1976. Thore har däref-
ter drivit Shells stationer i 
Angered, Ullevi, Gråbo och 
Nol. Därutöver har han haft 
ett antal förtroendeuppdrag 
inom Shells återförsäljar-

led, bland annat som ord-
förande och de senaste fyra 
åren i en administrativ roll. 
Det är också en sådan befatt-
ning som Thore Skånberg 
kommer att inneha på Ahla-
fors Fria Skola.

– Jag fick en förfrågan av 
styrelsen för Ahlafors Fria 
Skola i början av april och 
blev naturligtvis smickrad, 
men också överraskad. Efter-
som idrottsföreningen och 
friskolan har en del samarbete 
var jag som AIF:s ordförande 
inte helt obekant med verk-
samheten. Det föranledde 
att jag valde att gå vidare i 
diskussionerna, säger Thore 
Skånberg och fortsätter:

– Det är en mycket intres-
sant arbetsuppgift som jag 
ges möjlighet till och det 
låg till grund för beslutet att 
tacka ja. Detta innebär att jag 
helt sadlar om och det känns 
väldigt spännande.

Hur reagerade dina par-
tivänner?

– Eftersom friskolan har 
varit ett känsligt område, 
valde jag att samma dag som 
jag tog beslutet att sam-
mankalla partistyrelsen till 
ett möte. Reaktionerna var 
odelat positiva och jag möttes 
av ett lycka till från samtliga 
representanter, ingen undan-
tagen. Jag kände ett stort 
stöd, säger Skånberg.

– Förutom att meddela s-
styrelsen om mitt beslut såg 
jag det också angeläget att 
informera Ale Utvecklings 
styrelse. Här ansåg man att 
jag satt i styrelsen för mitt 
politiska engagemang och 

inte som företagsrepresen-
tant, varför det inte heller här 
mötte något som helst mot-
stånd.

Vad kan Thore Skån-
berg tillföra Ahlafors Fria 
Skola?

– Det som har högsta prio-
ritet är att se över skolans 
framtida lokaler för utbild-
ning. Vi kommer att ta upp 
frågan igen med Ale kommun 
om möjligheten att ta över 
före detta Alaforsskolan. Vi 
kommer att ha våra pavil-
jonger fram till 2010, sedan 
finns tre olika spår som vi 
jobbar efter. Förutom möj-
ligheten att flytta in i Alafors-
skolan ser vi två andra alter-
nativ, antingen etablera oss i 
Ahlafors fabriker eller bygga 
en helt ny skola i Alafors, 
säger Thore Skånberg och 
fortsätter:

– Vidare har diskussioner 
påbörjats med fastighetsäga-
ren om en upprustning och 
stabilisering av vår kombine-
rade expedition/matsal i villa 
Solgården.

Kommer Ahlafors Fria 
Skola att växa vad det gäller 
antalet elever?

– Nästa läsår kommer vi 
att ha maximalt 245 elever 
och större än så kommer inte 
Ahlafors Fria Skola att bli. 
Anonymitet är nämligen den 
största fiende en skola kan få, 
avslutar Thore Skånberg.

Thore Skånberg har sadlat om
– Är ny administrativ chef på Ahlafors Fria Skola

TEXT
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Thore Skånberg är ny administrativ chef på Ahlafors Fria Skola.Thore Skånberg är ny administrativ chef på Ahlafors Fria Skola.

Ahlafors Fria Skola har återupptagit diskussionerna med Ale kommun om att i framtiden få 
bedriva verksamhet i före detta Alaforsskolan.

Det är vi som säljer bostäder i ditt område.
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