
1993 beslutade en lednings-
grupp, ledd av kommunal-
rådet Sven Pettersson (s), 
att den nya skolan i Nödinge 
skulle heta Ale gymnasium. 
Det har på senare år diskute-
rats huruvida det är ett pas-
sande namn för hela verksam-
hetshuset som innehåller så 
mycket mer än bara gymna-
sieskola. Här finns också bib-
liotek, teater, sport, fritid och 
andra kulturverksamheter.

– Utbildnings- och kultur-
nämnden ville ge förvaltning-
en i uppdrag att arbeta fram 
ett nytt namnförslag, men 
det visade sig vara en fråga 
för kommunstyrelsen. Nu 

ligger ärendet på deras bord, 
men vi hoppas självfallet att 
få uppdraget att administre-
ra en namnändring. I så fall 
vill vi också engagera Alebor-
na, säger Sussana Hammar 
på utbildnings- och kultur-
förvaltningen.
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2-stjälks Amaryllis

Öppet:Öppet:
MMån-fre 9.30-18.00ån-fre 9.30-18.00

LörLör 9.30- 9.30-14.0014.00
GöteborgsvägenGöteborgsvägen 72 72 

(vid posten, Älvängen)(vid posten, Älvängen)

TTel 0303-74 90 30el 0303-74 90 30

fr.59:-
Svenskodlad

Hyacint

Med reservation för slutförsäljning

Blommogram & Eurofl orist
Vi sänder även våra egna 

blommor över hela 031-området.

fr.1250

Namnbyte för Ale gymnasium?

KUNG INGES HUS

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Älvängen  | 0303 74 80 40

8-228-22
ALLA DAGARALLA DAGAR

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Välkommen till din 

Matbutik!
Just nu

Färsk

Fläskfi lé

6990
Ursprung: Danmark.

Max 2 st / hushåll.

/kg

Erbjudanderna gäller t.o.m. 30/11 2008. Reservation för slutförsäljning.

Just nu

Just nu Just nu

Falukorv
Scan 800 g i ring.

11999900
Max 2 st / hushåll.

/st

EnbentEnbent

JulstjärnaJulstjärna
33 för för

339:-9:-

Löfbergs Lila

KKaffeaffe
22 för för

4040:-:-
Gäller ej ekologiskt
/rättvisemärkt.

Det kan bli aktuellt med ett namnbyte för Ale gymnasium. Utbildnings- och kulturnämnden 
är positivt inställd, men frågan ligger på kommunstyrelsens bord.

NÖDINGE. Ale gymnasium kan få nytt namn.
Utbildnings- och kulturförvaltningen vill ha ett 

bättre samlingsnamn för verksamhetshuset.
Här bedrivs mycket förutom gymnasieskola.

För mer information:

Mikael Nilsson 0709-942 659

mikael.nilsson@smalandsvillan .se

Mycket hus för pengarna
Villa Gränna 3 ROK94,9 m2, 61 m2 inrednings-bar övervåningNyckelfärdigt inkl. tomt, grund, tillval för 90 000 kr, pantbrev & lagfart1.899.200 kr inkl.moms

Bo billigt i nybyggt hus på Hovslagarvägen 3 i Lilla Edet


