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Det var tisdagen den 22 sep-
tember som FC Ale upp-
täckte att deras åkgräsklip-
pare hade blivit stulen från 
garaget på Skogsvallen i Ki-
landa.

– Klipparen köpte vi förra 
våren. Killarna och tjejer-
na i föreningen hade arbe-
tat ihop pengarna, så att vi 
kunde köpa en ny åkgräs-
klippare då den gamla gått 

sönder. Det känns fruktans-
värt tråkigt när sådant här 
händer, säger Göran Berg-
qvist.

De senaste veckorna har 
föreningen fått låna en klip-
pare, som de forslar till och 
från idrottsplatsen med hjälp 
av en kärra.

– Så kan det inte fortsät-
ta när fotbollssäsongen drar 
igång nästa år, säger Göran.

FC Ale utfäster nu en be-
löning till den person som 

kan bidra med tips, så att 
den stulna gräsklipparen 
kan återfås.

– Vi vädjar om tips och 
jag utlovar en riklig belö-
ning. Åkgräsklipparen är 
av märket Stiga Park och är 
gul till färgen, säger Göran 
Bergqvist.

JONAS ANDERSSON

FC Ale efterlyser stulen åkgräsklippare
– Utfäster belöning till uppgiftslämnare
KILANDA. Gräsligt tråkigt skulle man kunna 
säga.

För två veckor sedan blev FC Ale bestulna på 
sin åkgräsklippare.

– Det känns för jäkligt, säger klubbens starke 
man, Göran Bergqvist.

NÖDINGE. Vinden har 
vänt, Ale gymnasium 
ökar igen.

I höst har 215 nya 
elever skrivits in, jäm-
fört med fjolårets blyg-
samma 179.

– Jag hoppas och tror 
att det är vårt mål-
medvetna arbete som 
nu ger resultat, säger 
en nöjd rektor, Fredrik 
Ericsson.

Den ökade konkurrensen av 
framför allt friskolor har fått 
stora konsekvenser för lan-
dets kommunala gymnasie-
skolor. Ale gymnasium har 
sett hur antalet sökande har 
minskat från år till år, men 
nu har trenden äntligen vänt. 
Efter höstens intag är flera av 
programmen fulla.

– Vi har fått göra ett över-
intag på fyra av programmen. 
Det gäller Barn och Fritid, 
Handelsgymnasiet, Sam-
hälls- och omvårdnadspro-
grammet. Vi har också fyllt 
kvoten med 33 elever som 
läser en musikprofil. Ande-
len förstahandssökande är i 
år 89,6%, vilket vi är väldigt 
nöjda med, redogör Fredrik 
Ericsson.

Trendbrottet har troligt-
vis många förklaringar. En 
av dem är självklart att varje 
elev som har antagit till ett 
nationellt program har fått 
en egen dator.

– Det var ingen desperat 

åtgärd utan ett resultat av 
långsiktigt arbete. Vi var på 
ett inspirerande seminarium 
där vi övertygades om IT-
teknikens roll i framtidens 
skola. Vi har sedan dess upp-
graderat Ale gymnasium med 
trådlöst nätverk, projektorer 
i salarna och en duktig IT-
pedagog. Nu var det äntligen 
dags att erbjuda alla ettor en 
bärbar dator och det vet vi 
har varit uppskattat. Datorn 
är ett självklart pedagogiskt 
verktyg i ett modernt gym-
nasium, säger Fredrik Erics-
son.

Ökad marknadsföring
Andra positiva förklaringar 
till att eleverna har återvänt 
till Ale gymnasium är en 
ökad marknadsföring ute i 
grundskolan.

– Eleverna har själva varit 
med ute hos niorna och 
berättat om skolan och sitt 
programval. Samarbetet med 
grundskolan känns nu mer 
naturligt än tidigare. Sedan 
har kanske även Mötesplats 
Ungdom haft en positiv 
effekt. Ale gymnasium är 
mer än bara en skola. 

I veckan genomförs gym-
nasiemässan i Göteborg. Ale 
gymnasium kommer att pre-
sentera flera nyheter. Ett nytt 
och helt unikt program har 
tagits fram i samarbete med 
näringslivet.

– Det är ett specialutformat 
naturvetenskapligt program 

med inriktning på energi. Vi 
samarbetar med ETC (Ener-
giteknikcentrum). Eleverna 
får möjlighet till praktik 
genom nätverket runt ETC. 
Det här är en jättechans för 
elever med intresse för ener-
gifrågor. Vi presenterar också 
en mediaprofil på Samhälls-
programmet och en TV-tea-
terinriktning på det Estetiska 
programmet, berättar Fred-
rik Ericsson.

En av de största nyheterna 
är ett hantverksprogram.

– Huvuddelen utgörs av 
16 platser för blivande frisö-
rer, men det finns också plat-
ser för udda hantverkare som 
repslagare, hovslagare, smed 
och finsnickare. Hela hant-
verksaprogrammet bygger 
på samverkan med det lokala 
näringslivet.

Den senaste enkätunder-
sökningen bland eleverna 
i skolan visar att trivseln är 
fortsatt god. 96% trivs bra 
eller jättebra i Ale gymna-
sium och på personalsidan är 
siffran ännu bättre.

– Det enda negativa var att 
elevernas känsla av delaktig-
het i skolan har försämrats. 
Det motverkar vi nu genom 
att genomföra ett antal pro-
jekt på initiativ av eleverna 
själva. Ett av dem var Elev-
ens dag den 14 september. 
Elevinflytandet är mycket 
bra i Ale gymnasium. De 
har fyra representanter i den 
Lokala styrelsen, klassråd, 

programråd och elevråd. 
Det gäller dock att sprida 
engagemanget för det är 
naturligtvis ett misslyckande 
om eleverna upplever något 
som inte gäller. Det går att 
påverka i Ale gymnasium. 
Vi får kanske bli bättre på att 
visa hur, säger Fredrik Erics-
son.

Noterbart är att av de 215 
nya eleverna är 77% från Ale 
kommun. En ökning med 
10% mot i fjol. 

Positiva vindar i Ale gymnasium
– Antalet sökande ökar igen
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Fredrik Ericsson, rektor i Ale 
gymnasium, kan konstatera 
att antalet sökande till Ale 
gymnasium återigen ökar. I 
höst har 215 nya elever skri-
vits in. Samma siffra i fjol 
var 179.

NÖDINGE. Drogen Spice 
är idag ett nationellt 
problem.

Först den 15 septem-
ber blev den narkoti-
kaklassad – fram till 
dess har den sålts helt 
lagligt.

Nu bjuds föräldrar 
till elever i årskurs ett 
i Ale gymnasium in till 
en informationskväll.

Spice som ger ett cannabis- 
och haschliknande rus har 
spritt sig snabbt över landet. 

Ale har inte varit förskonat.
– Vi har fått tydliga bevis 

på att det förekommer i kom-
munen. Det är särskilt gene-
rationen som nu har börjat 
ettan i Ale gymnaisum, där 
vi vet att det finns använ-
dare. Därför bjuder vi nu 
in föräldrar till en informa-
tionskväll onsdag 14 oktober, 
men även andra oroliga för-
äldrar får självklart komma, 
säger kurator Carina Zito-
Andersson.

Sedan Spice narkotika-
klassades den 15 september 

har det blivit svårare för ung-
domar att få tag på drogen 
som tidigare kunde beställas 
lagligt via nätet.

– Det gör att vi också är 
fundersamma kring vilka 
konsekvenser detta får. 
Kommer ungdomarna att 
byta till en annan drog eller 
slutar de bara? Det gäller 
att vi är uppmärksamma. 
Ett stort poblem är att ung-
domarna kan allt om Spice 
medan vi vuxna knappt vet 
vad det är, menar Carina 
Zito-Andersson.

Spice ger samma effekt 
som hasch. Användaren blir 
först fnittrig och flamsig 
– sedan trött.

– Efter ett rus uppstår i 
regel ett stort sötsug. Var 
uppmärksam på beteendet. 
Mycket coca cola och godis 
kan vara ett tecken att ta på 
allvar.

Informationskvällen sker i 
samverkan mellan Vakna och 
SSPF – Skola, Socialtjänst, 
Polis och Fritid i Ale.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

…men drogen Spice oroar
– Föräldrainformation i Ale gymnasium

ALE. Trots stor dra-
matik i ekonomin med 
lågkonjunktur, försäm-
rade skatteprognoser 
och ett stort omställ-
ningsarbete på grund 
av förändrade elevtal 
i grundskola och gym-
nasium kommer Ale 
kommun att klara sin 
ekonomi år 2009.

Men tunga nämn-
der visar fortfarande 
underskott.

Pressen att vara i 
balans inför 2010 ökar 
självklart nu. 

Kommunstyrelsen behand-
lade den 13 oktober delårs-
rapporten för januari–au-
gusti som också i sin hel-
årsprognos visar att Ale 
kommun vid årsskiftet be-
räknas ligga på ett plusre-
sultat på ca 6 miljoner. 

År 2009 präglas av stor 
dramatik när det gäller 
skatteintäkterna. Trots 
Ales skattehöjning på 30 
öre försämrades progno-
serna för årets skatteintäk-
ter ända ner till ca -34 Mkr 
i förhållande till budget. 
En viss återhämtning har 
skett i den senaste progno-
sen från Sveriges Kommu-
ner och Landsting (SKL), 
så delårsrapporten visar nu 
prognoser på skatteintäkter 
som är ca 26 Mkr lägre än 
i budget. 

Sänkta avgifter
Under året har arbetsgi-
varavgifterna sänkts. Kom-
munerna får även en en-
gångsersättning från SKL 
som för Ales del ligger på 
1,5 Mkr. Detta tillsammans 
med skattehöjningen och 
låga räntor på kommunens 
lån uppväger mycket av de 

kraftigt försämrade skatte-
prognoserna. 

I barn- och ungdoms-
förvaltningen och utbild-
nings- och kulturförvalt-
ningen pågår ett stort om-
ställningsarbete främst be-
roende på ett minskat antal 
elever i kommunens skolor, 
gymnasium och kommu-
nal vuxenutbildning. Om-
ställningsarbetet tar tid och 
tillsammans med att också 
kommunens kostnader för 
försörjningsstöd ökar i takt 
med den växande arbetslös-
heten befarar kommunens 
nämnder en budgetavvi-
kelse på totalt dryg 20 Mkr 
för året. Kommunledning-
en understryker kraftigt 
vikten av att omställnings-
arbetet drivs vidare och att 
nämnderna är i balans inför 
år 2010. 

Minskad expansion
På grund av lågkonjunktu-
ren har befolkningstillväx-
ten och därmed behovet av 
i första hand förskola och 
skola dämpats. De reserve-
rade medlen för expansion 
får nu tillfälligt täcka nämn-
dernas budgetunderskott. 

– När det gäller persona-
len ser vi en minskad per-
sonalomsättning under året 
och det är också glädjande 
att konstatera att sjukfrån-
varon minskat med en pro-
centenhet, säger kommun-
styrelsens ordförande Jarl 
Karlsson. 

– Ett plusresultat för 
2009 trots alla påfrestning-
ar under året ger oss grun-
den för den budget för 2010 
som vi presenterar inom 
kort, säger Jarl Karlsson. 
En kommunal ekonomi i 
balans är en av nycklarna i 
vår strategi. 

Ale kommun visar 
plus trots tuffa tider

VÄLKOMMEN IN TILL NÅGOT AV VÅRA KONTOR! 
ALE: ALE TORG 14, TEL 0303-360 360
KUNGÄLV: VÄSTRA GATAN 45, TEL 0303-180 50

”Trygghet, 
ansvar och resultat är ledordi min yrkesroll”

”T
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Ett hem är mer än fyra väggar.
Vår fi losofi  är att vi förmedlar hem, inte objekt eller fastigheter. 
Därför har vi också utvecklat ett lite större perspektiv på vårt sätt att 
jobba.
När du köper din bostad genom m2 får du tillgång till produkter och 
tjänster som ingen annan mäklare erbjuder. Tillsammans gör de att 
du inte behöver oroa dig för dyra reparationer och andra obehagliga 
överraskningar när du fl yttat in i ditt nya hem.

Claes Hellström
ÅLDER: 46 • FAMILJ: FRU & TRE BARN • INTRESSE: SEGLING & 
FOTBOLL • SPECIALITET: VILLOR & FASTIGHETSJURIDIK
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