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LE KOMMUNA

ALE REHAB INFORMERAR
Den 1 oktober 2008  övergår den polikliniska 
sjukgymnastiken på Ale Rehab till privat vårdgivare 
– Praktikertjänst AB.

Praktikertjänsts mottagning i Älvängen fi nns kvar i lokaler 
på Vikadamm och ytterligare en mottagning startar upp i 
Bohus Centrum.

Inom Ale Rehab och med Ale Kommun som huvudman 
kvarstår 
• Poliklinisk arbetsterapi
• Logoped
• Rehabteam–arbetsterapi och sjukgymnastik.
• Hjälpmedelsverksamhet

Telefonnummer Ale Rehab:
Information samt tidsbokning för poliklinisk arbetsterapi 
och logoped: 0303-33 05 95

Rehabteamen och hjälpmedelsfrågor: 0303-33 05 87 
Besöksadress: Vallmovägen 3, Älvängen

Eva-Maja Hammad 
Rehabchef

Ny säkerhetsleverantör för 
Ale Kommun och AB Alebyggen

Group 4 Securicor
Group 4 Securicor (G4S) är världens ledande 
säkerhetsföretag med verksamhet i mer än 100 länder 
och över 500 000 medarbetare. I Sverige består G4S 
av två bolag, G4S Security Services AB och G4S Cash 
Services AB.

G4S Security Services (Bevakning och Teknik) 
erbjuder säkerhetslösningar med fokus på mänsklig 
trygghet och affärsnytta för kunder i näringsliv 
och offentlig sektor. I G4S Security Services ingår 
larmcentralerna med 90 000 kunder samt safe@home 
som erbjuder trygghetstjänster och produkter för 
privatpersoner.

Kontakt: Patrik Thoresson, 031-707 78 00, -44.
Mail: patrik.thoresson@se.g4s.com

Mer information fi nns på 
www.g4s.se och www.g4s.com

SURTE. Leif Gardtman 
har landat på Surtesko-
lan.

Som ny rektor har 
han stora ambitioner 
– alla elever ska längta 
till skolan – och själv 
har han dragit högvin-
sten.

– Jag har fått värl-
dens bästa jobb på en 
helt fantastisk skola, 
säger Leif.

Lokaltidningen möter en 
mycket engagerad och ny-
tillträdd rektor på Surtesko-
lan. Leif Gardtman, känd för 
sitt brinnande intresse för allt 
som flyger, har landat i södra 
kommunen. Även om han 
redan är nöjd med väldigt 
mycket drömmer han om att 
få skolan att lyfta ytterligare 
ett snäpp.

– Jag tror vi kan bli bättre 
på en del saker, men det är 
bara för att jag har sett vilken 
otroligt engagerad perso-
nal skolan förfogar över. Här 
är det ingen som bara gör 
sin dag, alla brinner för sitt 
arbete och vill fortsätta ut-
vecklas, berättar Leif.

Grafiker
Vägen till rektorstjänsten har 
inte bara gått genom lärar-
jobb. I grunden är han grafi-

ker och har jobbat flera år på 
reklambyrå och även på tryck-
eri. Plötsligt sadlade han om 
och utbildade sig till medialä-
rare, vilket han fick jobb som 
på Ale gymnasium. Garnvin-
dan i Skepplanda, Aroseni-
usskolan och Ale-Älvskolan i 
Älvängen har sedan varit håll-
platser.

– Vikariatet som rektor 
för Ale-Älvskolan gav mig 
blodad tand och när rektors-
tjänsten i Surte annonserades 
ut, tvekade jag aldrig att söka, 
säger Leif.

Han drömmer om att skapa 
den mångsidiga och flexibla 
skolan. En skola som har ett 
och samma mål för eleverna, 
men som erbjuder mängder 
av olika vägalternativ.

Gillar rebeller
– Alla elever har sina behov 
och vi ska vara lyhörda för 
dessa. Jag uppmuntrar elever 
att säga ifrån. Ungar som pro-
testerar och driver frågor lär 
sig mycket. Personligen så 
gillar jag rebeller, men även 
de måste lära sig att lyssna, 
säger Leif och berättar om 
protesterna mot skolans 
förbud av mobiltelefoner.

– Det är en intressant dis-
kussion. Just nu är det lugnt, 
men jag tror bara att de hämtar 
andan. De hade svårt att möta 
mina argument. Jag ville att 

de skulle förklara på vilket 
sätt mobiltelefonen förbätt-
rar deras studier i klassrum-
met. Jag måste säga att det är 
häftigt att vara rektor. Varje 
dag ställs du inför nya fråge-
ställningar.

Leif Gardtman är uppväxt 
i Bergsjön. De första fyra åren 
i skolan var tuffa. Dessa har på 
vissa sätt präglat hans bild av 
den ultimata skolan.

Alla ska med
– I förorten handlade inte 
skolgången om att lära sig läsa 
och skriva, utan om att över-
leva rasten. Det var fruktans-
värt på många sätt. Därför 
är mitt huvudmål att ingen 
ska behöva vara rädd för att 
gå till skolan. Alla ska med. 
Det är inte bara några som ska 
tycka att skolan är rolig, här 
ska alla barn trivas. Det känns 
fantastiskt att få vara med och 
leda utvecklingen av en sådan 
skola, säger Leif.

Vid 10-årsålder flytta-
de familjen till Fors utanför 
Skepplanda. En ren kontrast 
till Bergsjön. Han tillhörde 
den första årskullen elever 
som Aroseniusskolan släpp-
te ut.

– Skoltiden i Ale har jag 
bara positiva minnen från 
och det känns bra att ha gått 
på flera av skolorna som barn. 
Det är en bra erfarenhet, 
tycker Leif.

Utsatta barn och elever 
med särskilda behov är något 
av hans inre drivkraft.

Drömmer om mars
– Det finns inget som påver-
kar mig så mycket som av-
saknaden av drömmar. Det 
är förfärligt att möta barn 
som inte drömmer. Jag är 46 
år och drömmer fortfarande 
om att bli astronaut och flyga 
till mars, säger Leif och ler.

Det talas mycket om ord-
ning och reda i skolan. Den 
borgerliga regeringen har nu 
infört skriftliga omdömen 
från årskurs ett.

– Men den som ser en kopp-
ling mellan skriftliga omdö-
men och ordning i klassrum-
met är snett ute. Ordning och 
reda skapas genom att bygga 
goda relationer mellan elever 
och elev-lärare. Det krävs 
ramar och kramar samt väl-
digt mycket kärlek, menar 
Leif Gardtman.

Hur ser du på friskolor?
– Det finns inget en frisko-

la kan göra som inte vi kan 
göra. Jag är däremot väldigt 
stolt över att vara en del i ett 

större system som har oer-
hörda muskler att skapa för-
ändringar.

Privat har Leif ett brinnan-
de intresse för allt som flyger. 
Han är aktiv i den lilla klub-
ben Ale Raketklubb.

– Vi bygger raketer som 
flyger med hjälp av olika mo-
torer, allt från krut till vatten- 
och tryckluft. De landar med 
hjälp av en fallskärm.

Leif Gardtman har landat 
i Surte och stortrivs redan på 
jobbet.

POLIS
RONDENRONDEN

Lördag 20 september
Brott mot vapenlagen
En privatperson ringer till po-
lisen och uppger att han har 
hittat ett automatvapen i Bohus. 
Ordningsmakten tar vapnet i 
beslag.

Vid halv fem-tiden på efter-
middagen sker en misshandel i 
Surte. Målsägande, som är i 50-
årsåldern, blir stucken med kniv 
och ådrar sig sticksår. En utpe-
kad gärningsman finns i ären-
det.

Söndag 21 september

Stöld av kontanter
Fräcka tjuvar tar sig in i en lä-
genhet i Bohus och stjäl kon-
tanter.

Måndag 22 september

Skadegörelse på skolor
Glaskrossning rapporteras från 
såväl Kyrkbyskolan som Nöding-
eskolan.
Klotter upptäcks på Änggårdens 
förskola i Nol.

Onsdag 24 september

Verktyg tillgripna
Inbrott i en larmad container på 
Ale Torg. Diverse elverktyg till-
grips.
Två busshållsplatser vandalise-
ras, en i Nol och en i Bohus.

Torsdag 25 september

Inbrottsförsök
Inbrottsförsök sker på en res-
taurang i Surte.

Antalet anmälda brott under pe-
rioden 19/9 – 26/9: 41. Av dessa 
är ett biltillgrepp och ett bilin-
brott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Certifierade av SOS Alarm för: 
Jourlarm, Egendomslarm

Vi expanderar och 
behöver fler kollegor

Intresserad av att jobba hos oss?

Skicka ansökan till:
Internationell Säkerhetsservice AB
Box 35
446 21 Älvängen

0303-74 82 80
info@is-ab.com
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Har funnits i Ale sedan 2001

LEIF GARDTMAN
Ålder: 46
Bor: Skepplanda
Familj: Sambo, två biologiska barn, 
två ”på köpet” och två flyktingbarn.
Utbildning: Grafiker och media-
lärare.
Passion: Barn med särskilda behov.
Yrke: Ny rektor på Surteskolan.
Favorit-tv: Kunskapskanalen.
Favorit-radio: Mix Megapol.

Högsta betyg i: ”Jag tror det var 
i SO”.
Sämsta betyg i: Tyska.
Viktigaste egenskap i rektorsrol-
len: ”Att vara en god lyssnare”.
Drömresa: ”Till mars eller Var-
berg…”
Bonusfakta: Leif är aktiv i Ale 
Raketklubb och gillar också skytte 
med pistol, gevär och armborst.

En ny rektor har landat i Surte
– Leif Gardtman gillar allt som flyger och drömmer om att resa till mars

Leif Gardtman är ny rektor på Surteskolan.

FLYGER GÄRNA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


