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Medan ni lagar middagen...

Ta fl er 
spara 
mer!

Välkomna in, hälsar Marianne och alla medarbetare!

3 för

33:-
2 för28:-
1 för 15:-

Brie Tremiére

ÖPPET ALLA DAGAR 8-22
ICA Kvantum Ale Torg, Nödinge • Tel 0303-97500
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller 

leverantörsförseningar • Priserna gäller onsdag-söndag v 39.

Vetetortillas Ica • 320-360g
Ord pris 15,95-16,95

Jfr 11:-/st

Jfr 14:-/st

Jfr 15:-/st

Hugo Ericson

Parmaskinka

34:95/hg
Corte Buona

Imanuella disken

7:95/hg

Tips!
Ta en liten klick Sambal Oelek 
och bred på ett tortillabröd. Lägg 
på ett lager parmaskinka och ett 
lager brieost. Ta ytterligare ett 
tortillabröd och tryck ihop. Värm 
i tefl onpanna på svag värme, 
vänd ofta. Låt svalna, skär i tårtbi-
tar, lägg i servett, ät och njut.

Var vill du bo?

LILLA EDET – Kuskvägen 3
Barnvänligt boende på Götaslätten i Lilla Edet! 
Rymligt och fint hus i ett plan med källare. 
Härlig tomt med uteplatser åt både norr och 
söder. Dubbelgarage. Boa 92 m².
Pris 985 000:- som utgångspris

m2 Marie Nord direkt/mobil 0303-360 364

NOL – Uspastorp
Nybyggt o smakfullt boende i natursköna Us-
pastorp! På två härliga tomter skall det byggas 
två 1 ½ plansvillor. Boa 96 m² m 3 rum (kan 
byggas om  till 7 rum m en boa på 169 m²).
Pris 2.550.000:- Fast pris

m2 Marie Nord direkt/mobil 0303-360 364

SURTE – Herrgårdsvägen 18
Här erbjuds du nu ett boende i ett
charmigt 50-tals hus. Mycket bra läge med 
tomt gränsade mot allmänning. Garage o 
carport. Boarea 122 m² med 7 rum.
Pris 2.200.000:- som utgångspris

m2 Marie Nord direkt/mobil 0303-360 364

VÄLKOMMEN IN TILL NÅGOT AV VÅRA KONTOR! 
ALE: ALE TORG 14, TEL 0303-360 360
KUNGÄLV: VÄSTRA GATAN 45, TEL 0303-180 50

Hej,
Vi är dina lokala bostadsmäklare i Ale. Vårt mäklar-
team är specialiserat på bostäder i just ditt område 
och har hjälpt många med en rad lyckade försäljningar. 
Vill du veta mer, ring oss på tel 

BOHUS – Sörgårdsvägen 14
Ljus och rymlig 3:a med två-tre sovrum, stort 
vardagsrum, kök o rymligt badrum samt en 
stor klädkammare. Förening med god eko-
nomi. Boa 84,5 m². Avgift: 3.463 kr/mån
Pris 785.000:- som utgångspris

m2 Therese Krafft direkt/mobil 0303-360 362

–  Nä, det var inte tanken. 
Inte ens jag gick i skolan 
på 40-talet så vi har inte en 
aning om hur det såg ut då.

Råder det dålig ordning i 
skolan?

– Rent genrellt vågar jag 
inte uttala mig, men de fö-
redragningar som förvalt-
ningschefen för Barn- och 
ungdom har gjort den se-
naste tiden visar på pro-
blem. När 10% inte kan 
läsa, skriva och räkna efter 
nio år i grundskolan, då är 
något fel. Folkpartiet har fö-
reslagit skriftliga omdömen 
redan från årskurs ett.

Är era förslag till åtgär-
der med kvarsittning, av-
stängning, anmärkningar 
och varningar förankrade 
hos skolpersonal?
– Som fritidspolitiker har 
vi inte haft möjlighet att 
stämma av alla våra idéer.   

Jag vet inte ens om vi har rätt 
att stänga av elever en vecka. 
Grunden i vårt förslag är att 
bevilja lärarna en större möj-
lighet att vidta de åtgärder 
som de anser lämpliga. Vi 
vill också fortsätta kompe-
tensutveckla våra pedagoger 
och det var med stor glädje 
jag konstaterade att kom-
munstyrelsen beviljade min 
motion om att genomföra 
lärarlyftet i Ale kommun. 

Ni skriver att lärare ska 
kunna beslagta elevernas 
mobiltelefoner. Är det 
nödvändigt?

– Skolminister Jan Björk-
lund lade fram det förslaget 
och det tycker vi låter lämp-
ligt. Är det ett problem med 
mobiltelefoner i skolan ska 
läraren självklart kunna vidta 
åtgärder. Personligen kan 
jag inte förstå vilket studies-
yfte mobiltelefonen har i ett 
klassrum.

Vad tror ni eleverna 
tycker?

– Det tycker nog inte att 
det här är så bra, men får de 
tänka på det lite så... Vi gör 
det inte av elakhet.

Gäller förslaget grund-
skolan eller även gymna-
sieskolan?
– Vi har inte tänkt så noga, 
men de idéer som fungerar 
även på gymnasiet kan ge-
nomföras där. Det får man 
se över.

Vad säger du rent generellt 
om er budgetförslag? 
– Vi vill verka för allas bättre. 
I politiken önskar vi att alla 
idéer ska ha samma chans, 
oavsett vem som har under-
tecknat förslaget. Allt som 
är bra för Ale är värt att ge-
nomföra.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

...Rose-Marie Fihn (fp), som tillsammans med övriga allianspartier 
kräver hårdare tag i skolan.

Ska skolan tillbaka till 40-talet?

Hallå där...


