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NOL. En industri- och 
kontorsfastighet håller 
på att växa fram i Nol.

Bakom projektet står 
Nols Fastigheter.

Lokalen, som blir på 
totalt 2 250 kvadrat-
meter, får Posten och 
friskvårdskedjan Life 
som hyresgäster.

Sommaren 2007 invigdes ett 
industrihotell på Tudorområ-
det i Nol, granne med brand-
stationen. Nu tas nästa steg i 
utvecklingen av Nols Före-
tagscenter. En liknande bygg-
nad håller som bäst på att fär-
digställas. Den första juni ska 
den första av två hyresgäster 
flytta in. Posten överger Nö-
dinge och Älvängen till förmån 
för Nol.

– Det stämmer. Brevbärar-
na kommer i framtiden att ha 
Nol som bas. Jag vill dock po-
ängtera att det inte kommer att 
påverka våra kunder på något 
sätt, säger Hans Malcolm, di-
striktschef på Posten Kungälv/
Alingsås.

Vad föranleder den här 
förändringen?

– Vi behöver ständigt se 
över våra kostnader, så att vi 
kan erbjuda en bra service till 
ett rimligt pris. Lokalerna i 
Nol blir dessutom väl anpas-
sade för vår verksamhet. Sam-
tidigt kommer antalet tunga 
transporter att minska när vi 
finns på ett och samma ställe, 
säger Hans Malcolm och till-

lägger:
– I samband med flytten till 

Nol öppnar vi också ett före-
tagscenter i Nol. Det innebär 
att den servicen flyttas från 
Älvängen.

Invigning i augusti

Posten kommer att ha 600 
kvadratmeter till sitt förfo-
gande. Betydligt större utrym-
men, närmare bestämt 1 650 
kvadratmeter, får friskvård-
skedjan Life. Den 29 augus-
ti är tanken att den nya frisk-
vårdsanläggningen ska ha in-
vigning.

– Det blir entré, omkläd-
ning och café på bottenplan. 
På andra våningen ska träning-
en äga rum, berättar Patrik 
Bengtsson på Life.

För närvarande har Life åtta 
anläggningar igång runtom i 
Göteborg. Den nionde öppnas 

på Hisingen till våren och Nol 
blir den tionde i ordningen.

– Ale är en expansiv kommun. 
Life vill växa i Göteborgs ytter-
områden och då känns Ale som 
en lämplig plats, säger Patrik 
Bengtsson.

– Det blir en toppmodern 
anläggning. Det känns kul att 
vara med redan från början 
och påverka utformningen. 
Vi kommer att bygga en del 
själva, så att vi får den färg-
sättning och design som är 
kännetecknande för Life-
koncernen, avslutar Patrik 
Bengtsson.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. Ahlafors Fria 
Skola tillhör de främsta 
i landet.

Det visar färsk sta-
tistik från Skolverket.

I en sammanställning 
över meritvärdet för 
elever i årskurs nio pla-
cerade sig AFS på 17:e 
plats i Sverige.

Meritvärdet är ett enkelt 
sätt att se hur bra en skola 
är. Skolverket använder ett 
mer komplext sätt när de 
rangordnar skolorna. Merit-
värdet har räknats fram för 
fristående och kommu-
nala skolor för elever i års-
kurs 9 och gäller för läsåret 
2007/08. Högst meritvärde 
av samtliga skolor i landet 
fick Enskilda Gymnasiet i 
Stockholm, som noterade 
siffran 287. Ahlafors Fria 
Skola hade ett meritvärde på 
255, vilket räckte till en 17:e 
plats.

– Vi är givetvis glada och 
stolta över den här place-
ringen, säger rektor Ingvald 
Lindström.

Vad är förklaringen till 
det goda resultatet?

– Först och främst att det 
var en studiemotiverad och 
jättefin klass på alla sätt. 
Noterbart är att en elev i 
denna avgångsklass hade 
MVG i samtliga ämnen, 
vilket är imponerande. En 
viktig aspekt är också att vi 
erbjuder våra elever en god 
lärmiljö och studiero, säger 
Lindström och fortsätter: 

– En annan framgångsfak-
tor är respekten som finns 
elever emellan och mellan 
elever och personal. Det 
finns en trygghet på skolan 
likaså. Med risk för att sticka 
ut hakan vill jag också fram-
hålla det faktum att vi inte 
har några utomstående vika-
rier. Det är värdefullt!

Hur ser kölistan ut till 
Ahlafors Fria Skola ut för 
tillfället?

– Vi har 400 elever i kö 
och det finns endast sex 

lediga platser kvar för barn 
födda 2008.

Något nytt vad det gäller 
era framtida lokaler?

– Diskussionerna med Ale 
kommun beträffande före 
detta Alaforsskolan är inne i 
ett nytt skede. Vi ska träffa 
kommunens representanter 
för fortsatta överläggningar 
i slutet av den här månaden, 
säger Thore Skånberg, 
administrativ chef på Ahla-
fors Fria Skola.

Hur går tankarna kring 
att bygga en ny idrottshall i 
Ahlafors gamla fabriker?

–  En idrottshall har 
högsta prioritet, inte tal om 
annat. Även här sker fortsatta 
diskussioner med berörd 
fastighetsägare. Vi får se vad 
de samtalen leder fram till, 
avslutar Thore Skånberg.

FOTNOT. Meritvärdet på övriga 
skolor i Ale: Aroseniusskolan 217, 
Kyrkbyskolan 202, Bohusskolan 
194, Himlaskolan 190.

– Placerade sig på 17:e plats i Sverige

PÅ AHLAFORS FRIA SKOLA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ingvald Lindström, rektor på Ahlafors Fria Skola.

MERITVÄRDE
Meritvärdet räknas fram genom 
att varje elevs 16, av totalt 17, 
bästa ämnen räknas samman 
och får värden enligt följande: 
IG: 0 poäng, G: 10, VG: 15, MVG: 20. 
Summeringen av varje avgångs-
elevs meritvärde divideras med 
antal avgångselever på skolan. 
Meritvärde har beräknats för 
avgångselever som har fått betyg 
i ett eller flera ämnen.

Högt meritvärde på 
Ahlafors Fria Skola

Brevbärarna får Nol som hemvist

Posten kommer att flytta 
in i den nya fastighet som 
byggs i Nol. Inflyttning 
är beräknad att ske den 
förste juni.

– Och ny friskvårdsanläggning öppnas

En industri- och kontorsfas-
tighet på totalt 2 250 kva-
dratmeter i Nol får Posten 
och friskvårdskedjan Life 
som hyresgäster.
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Starta ett friskare liv
Mivitotal
- ett komplett kosttillskott med mer 
än 100 vitaminer och mineraler. 
Allt du behöver för att orka

1 lit.1 lit.
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Vit + valfri kulör


