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NÖDINGE. En äkta dal-
kulla som varit en 
sväng i Spanien och nu 
landat i Ale kommun.

Margaretha Wåhlin 
är ny förvaltningschef 
inom utbildning- och 
kultur.

– Min hemkommun 
Avesta är en kopia av 
Ale. Jag tycker det ska 
bli vansinnigt roligt 
att få jobba här, säger 
Margaretha till lokaltid-
ningen.

Efter sex år utomlands blev 
hemlängtan till slut för stor. 
Margaretha Wåhlin saknade 
Sverige och när erbjudandet 
dök upp om att bli förvalt-
ningschef i Ale kommun tve-
kade hon inte.

– Jag vet att här finns en 
jättefin gymnasieskola. Jag 

följde uppstarten av Ale 
gymnasium väldigt noggrant 
under min tid som rektor i 
Göteborg, förklarar Marga-
retha Wåhlin.

Född och uppväxt i Avesta 
kommun blev Margaretha 
Wåhlin snart en del av det 
lokala föreningslivet. I sin 
ungdom tävlade hon i flera 
olika idrottsgrenar, friidrott, 
volleyboll, längdåkning och 
gymnastik.

– Jag var väldigt intresse-
rad av idrott och mitt yrkes-
val föll sig därför ganska 
naturligt, säger Margaretha.

Efter avslutad utbildning 
på GIH i Örebro arbetade 
Margaretha som idrottslä-
rare under åren 1977-95.

– Det var en tuff period, 
men samtidigt väldigt kul. 
Jag älskar att jobba med ung-
domar.

Margaretha Wåhlin 

bestämde sig sedan för att 
läsa in studie- och yrkesväg-
ledning. 1999 fick hon för-
frågan att som rektor vara 
med och starta upp Donn-
ergymnasiet i Göteborg. Ett 
erbjudande hon inte kunde 
tacka nej till.

– Att få vara med och 
forma en gymnasieskola från 
grunden var en härlig utma-
ning. Med facit i hand blev 
det också jättebra.

Det ena ledde till det andra 
och den sjätte januari 2003 
gick flyttlasset till Fuengirola 
i Spanien. Den här gången 
var uppdraget att reformera 
en gammal svensk skola.

– Det var en verksamhet 
som omfattade barn och 
ungdomar i åldern 3-20 år, 
förskola, grundskola och 
gymnasium. Jag skrev på ett 
treårskontrakt, men det blev 
sex år totalt.

Har du saknat Sverige 
under den här perioden?

– Om jag har gjort? Jag 
har kommit på att jag är det 
svenskaste som finns. Ingen 
är lyckligare än jag över att 
vara hemma igen, säger Mar-
garetha.

– Det viktigaste som finns 
är familjen, vänner och att 
man kan vara nära sina barn 
om det är möjligt. Jag tror att 

det är livets mening.
Miljön, andan och förut-

sättningarna i att få jobba i en 
medelstor kommun var det 
som fick Margaretha Wåhlin 
att tacka ja till tjänsten i Ale. 

– För mig som inte bor här 
känns det som en välordnad 
kommun som ligger i fram-
kant. Likheterna med Avesta 
är dessutom slående. Vi 
pratar om många små bruks-
samhällen, älven och ett rikt 
föreningsliv.

Du började din tjänst-
göring den 9 februari, vilka 
arbetsgifter är priorite-
rade?

– Först gäller det att lära 
känna alla verksamhetsche-
fer, förvaltningen och dess 
administration. Vad gör man, 
vad vill man och vad är förut-
sättningarna för att nå dit? 
Hur vi ska göra allting lite 
bättre är något vi gemensamt 
måste diskutera.

Vilken är den största 
utmaningen?

– Hur anpassar vi gymna-
sieskolan till den framtid som 
våra ungdomar ska möta. 
Det är nog den största utma-
ningen.

Beskriv dig själv som 
chef?

– Jag är en typisk lagledare, 
att jobba i team är en själv-

klarhet för mig. Jag gillar att 
ha högt i tak. Att jobba kor-
rekt enligt de styrdokument 
som finns är också viktigt. 
Sedan ska vi naturligtvis ha 
kvalitet i det vi gör.

Har du hunnit uppleva 
Ale kommun?

– Nej, men jag ska ut och 
åka runt i kommunen om 

någon vecka. Jag ska besöka 
samtliga bibliotek, museum 
och upptäcka naturen. 
Det ska bli intressant och 
givande!
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Margaretha Wåhlin är ny förvaltningschef inom utbildning- 
och kultur.

MARGARETHA WÅHLIN
Ålder: 57 år.
Bor: Från den förste maj i lägenhet i 
centrala Göteborg.
Familj: Maken Per.
Intressen: Skidor, på längden och 
utför, golf och skogen.
Stjärntecken: Stenbock.

Lyssnar på: Rock.
Äter helst: En god köttbit.
Tar jag med mig till en öde ö: 
Schweizerkniv.
Motto i livet: Det man gör gärna, 
gör man ofta väldigt bra.

Mer än bara mäklartjänsten. Arvsskiften • Bodelningar • Bouppteckningar 
Deklarationer • Energideklarationer • Fastighetsförmedling • Gåvobrev • Lösöreauktioner 
Röjning och städning • Samboavtal • Skatteberäkningar • Testamenten 
Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00 • Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi som är Axelssons

NU ERBJUDER VI DIG SERVICEN 
STARTKLAR

Det innebär att vi gör en värdering och fotografering av din bostad, granskar 
ritningar, utarbetar marknadsföringsplan, informerar om energideklaration, 
skattefrågor m.m. Kort sagt; förbereder allt inför en försäljning. 
Detta helt utan kostnad!! När du eller vi har hittat den bostad du vill fl ytta till 
är vi startklara. Bara att trycka på knappen och din bostad är klar för försäljning!

Ring oss för mer information om STARTKLAR

START-

KLAR!

Representativ familjevilla
i Älvängen
Centralt belägen soutterängvilla, sex 
rum och kök om ca 180 kvm boarea, allt 
i hög standard, tomt om 877 kvm Stort 
dubbelgarage med soutterängvåning  lämplig  
för div. verksamheter, bra skyltläge mot 
Göteborgsvägen. Nära till affärer, service och 
kommunikationer.

Pris: 2.850.000:-/hbj.
Visas: Ring för bokad visning.
Mäklare: Hans Götestam
0303-74 66 90, 0708-28 90 29

Något för den hästintresserade!

Mysigt hus om 83 kvm. Garage om 40 kvm.  Öppen spis i vardagsrum. Tre sovrum. 
Fint badrum med massagedusch. Stor altan med kvällssol. Nygjord separat tvättstuga. 
Stallbyggnad med 3 boxar,  10 minuters skrittväg till Jennylund. Promenadavstånd till 
badsjö. Naturreservat inpå knuten.  

Pris 1.695.000:-/hbj. • Visas: 17/3. Ring för bokad visning.
Mäklare: Birgitta ström 0303-746690, 0705-218580

Central 2:a
Vill du bo i en central 2:a, 62 kvm med 
inglasad balkong, hiss ned till P plats i 
garage? Köp den! Vån. 2/4, hiss. 

Avg. 5.297:- Pris: 750.000:-/hbj.
Visas: Ring för bokad visning.
Mäklare: Jan Erik Axelsson  0303-925 00,
0705-93 99 00

CENTRALT

FRITT LÄGE
BOHUS

Vi söker gårdar! Ring oss om Ni går i 
säljtankar. 0303-74 66 90
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