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Välkomna!

REA REA REAREA REA REA

ÖPPETTIDER: VARD 10 - 18 (LUNCH 11.45 - 13), LÖRD 9 - 13
EGEN SERVICEVERKSTAD • ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

32” HD-Klar LCD32” HD-Klar LCD 
med inbyggd digitalmottagare från LG.med inbyggd digitalmottagare från LG.

32LG2000

Prissänkt 2000.-
Ord pris: 5990.-

NU 3.990:-

NU HAR DU CHANSEN 
ATT FYNDA TILL 
RIKTIGT LÅGA PRISER!
DETTA ÄR ETT AXPLOCK! 

500 GB HDD 4 GB RAM AMD X2
Ultra 2,2GHz HDMI Vista PremiumUltra 2,2GHz HDMI Vista Premium
3 år Norman Virus Control3 år Norman Virus Control

FUJITSU
SIEMENS
AMILO
Pa3553-
S01B

Prissänkt 1000.-
Ord pris: 7990.-

NU 6.990:-
FUJITSU

SIEMENS
AMILO

Li3710-006

320 GB HDD 3 GB RAM INTEL320 GB HDD 3 GB RAM INTEL 
DUALCOREDUALCORE Vista PremiumVista Premium 

3 år Norman Virus Control3 år Norman Virus Control
Prissänkt 1000.-
Ord pris: 6990.-

NU 5.990:-

ALE. Skolinspektionen 
riktade skarp kritik mot 
Ales skolor i höstas.

Det skedde efter en 
grundlig genomgång av 
verksamheterna.

Nu har Ale kommun 
vidtagit nödvändiga 
åtgärder och Skolin-
spektionen är nöjd.

Skolinspektionen har genom-
fört regelbunden tillsyn i Ale 
kommun av förskoleverksam-
heten, barn- och ungdomsut-
bildningen och vuxenutbild-
ningen. Tillsynen genomfördes 
under våren 2008. Vid tillsynen 
tog Skolinspektionen ställning 
till i vad mån verksamheten ger 
förutsättningar för barn, ung-
domar och vuxenstuderande 
i kommunen att nå de natio-
nella målen. Tillsynen gran-
skade om kommunen uppfyl-
ler de krav som författningarna 
ställer på verksamheten. Till-
synen fokuserade på huvudom-
rådena Kunskap, Normer och 
värden samt Ledning och kva-
litetsarbete. 

I beslut den 17 oktober 2008 
påtalade Skolinspektionen inom 
vilka områden åtgärder behöv-
de vidtas och begärde att Ale 
kommun senast den 19 janua-
ri 2009 skulle redovisa till av-
delningen i Göteborg vilka åt-
gärder som vidtagits inom aktu-
ella områden. Kommunen har 

inkommit med en sådan redo-
visning vid datum under våren 
2009, som senare överenskom-
mits med Skolinspektionen. 

Åtgärderna genomförs
Skolinspektionen finner att Ale 
kommun har vidtagit eller pla-
nerar att vidta de åtgärder som 
behövs. Skolinspektionen för-
utsätter att de planerade åt-
gärderna genomförs. Skolin-
spektionen vill bland annat 
framhålla kravet på att även 
Utbildnings- och kulturnämn-

den upprättar en övergripan-
de kvalitetsredovisning för ut-
bildningsverksamheten. Enligt 
Skolinspektionens bedömning 
bör det därmed fortsättnings-
vis vara möjligt för kommunen 
att uppnå kraven i de nationel-
la bestämmelserna. 

Ärendet avslutas därför i och 
med detta. Vid nästa regelbund-
na tillsyn kommer Skolinspek-
tionen att följa upp effekterna 
av denna tillsyn.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Skolinspektionen nöjd 
med uppföljningen
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Älvängen

GOTT TILLGOTT TILL 

HELGEN?HELGEN?

EN SMÖRGÅSTÅRTA!
EN SMÖRGÅSTÅRTA!

Älvängen • tel. 74 68 51

Nr 36  |  vecka 43  |  2008  |  År 13  |  100% täckning  |

Nu vet vi vilken superkee-
per Hanna Johansson är.

NSK handboll 
är på gång
NÖDINGE. Nödinge SK:s 
12-åriga tjejer gick enkelt 
vidare i Newbody cup.

Laget storspelade och 
vann två av tre matcher.

Nödinge handboll som har gjort sig 
kända för en god flickverksamhet 
är på gång igen. Klubbens tolvåriga 
tjejer svarade för en stark insats när 
Newbody cup, steg 1, avgjordes.

Läs sid 34

www.alefast.se | jap@alefast.se | Älvängen | Tel: 0303-74 82 10

LEDIGA PLATSER
uthyres för vinter-
förvaring inomhus 
till husvagn, husbil,
båt, bil.

Ring 0739-80 04 81

Skarp kritik mot Ales skolor

Älvängenskolan, en av Ales äldsta skolor får bäst betyg i den rapport som Skolinspektionen har överlämnat till kommunen. 
Tillsammans med Himlaskolan var de ensamma om att sticka ut positivt.

BA N AVÄG I  VÄ ST |  G Ö T E B O R G  –  T R O L L H Ä T T A N

FABRIKSFÖRSÄLJNING 
SSER

• Massivt trä
• Kraftiga spiralfjädrar
• 100% rent lin
• 100% äkta tagel
• 100% ren bomull
• 100% ren ull

Tel 0303–22 95 89 

Systrarnas ModeVälkomna till

– Bara Himlaskolan och Älvängenskolan sticker ut positivt enligt Skolinspektionen
ALAFORS. Skolinspek-
tionen riktar skarp 
kritik mot flera av Ales 
skolor.

Alboskolan och Aro-
seniusskolan kräver 
omgående och omfat-
tande åtgärder för att 
eleverna ska ges chans 
att nå kunskapsmålen.

– Det här är mycket 
allvarligt, säger för-
valtningschef, Annika 
Sjöberg.
Det var definitivt och ord 
och inga visor när Skolin-
spektionen offentliggjorde 
resultatet av en grundlig 
inspektion av Ale kommuns 
all pedagogisk verksamhet. 
Skarpast kritik riktades mot 
grundskolan som inspektio-
nen anser är i behov av en 
tydligare ledning.

– Att vi har haft problem 
med rekrytering och kontinu-
itet av rektorer på flera av våra 
skolor har varit känt, men jag 
är förvånad över att bristerna 
i övrigt var så stora och tydli-
ga, säger Eje Engstrand (s),
Barn- och ungdomsnämn-
dens ordförande.

Läs sid 23

Faksimil ur Alekuriren vecka 43 2008.

Nu öppnar vi en av Sveriges 
fräschaste anläggning i Nol

Träna helt gratis fram till 
invigningsdagen

29/8
på alla LIFE anläggningar

NY   Ale/Nol , ( Folketshusvägen 1) Öppnar 29 augusti 2009
NY    Hisings Backa (Folkvisegatan 15) 

GBG Centrum,  031-15 70 75 (Odinsgatan 6)

Gårda, 031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås, 031-331 10 90 (Storås Industrig. 20)

Kortedala, 031-48 99 50  (Dagjämningsg. 1) 

Långedrag, 031-29 98 88 (Redeg. 1)

Lerum, 0302-516 15 (Göteborgsv. 3)

Åbybadet, 031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

*299:-
GULDKORT

Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
min. 12 månader basavtal, ord 399:-/mån, Prisgaranti

* Erbjudandet gäller endast nytecknande i Nol

mån

249:-
Grupp-Styrke- Konditionsträning

min. 12 månaders basavtal , ord pris 379:-/mån, prisgaranti
* Erbjudandet gäller endast nytecknande i Nol

Silverkort
*mån

De 500 första som tecknar 
Guldmedlemskap på anläggningen 

får ett startpaket

From. den 9/3 kan du köpa ditt 
kort på anläggningen

Beställ  även ditt kort på vår hemsida

www.lifeclub.ser

Pree Sale butiken är bemannad:
Måndagar & Onsdagar 16.00 -19.00

Lördagar11.00 - 14.00

Industr
ivägen 4

PreeSale

kontor

Folketshusvägen
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Vägbeskrivning till 
 LIFE Pree Sale butik

  vid brandstationen

  börja ditt nya aktiva liv

Göteborgsv 94, Älvängen • Tel : 0303-749980, 749979 
www.alepromotion.com

   UPP TILL 

60%
RABATT

Nu startar utförsäljning av årets vår- & sommarkollektioner!

OBS!
Kampanjen pågår 

t o m 3 juli 2009!

Passa på att 

fynda nu!


