
fokus företag  |   nummer 36  |   vecka 42  |   200918

ALAFORS. Ska Alafors-
skolan få nytt liv igen?

Förhandlingar pågår 
som bäst mellan Ale 
kommun och Ahlafors 
Fria Skola.

– Vi har successivt 
flyttat fram positio-
nerna i våra diskussio-
ner. För vår del utgör 
inte Alaforsskolan 
någon mellanstation, 
det handlar om en per-
manent flytt i så fall, 
säger Thore Skånberg, 
administrativ chef på 
Ahlafors Fria Skola.
Sedan vårterminen 2007 har 
det inte bedrivits någon skol-
verksamhet på Alaforsskolan. 
Däremot har bottenvåningen 
i det gamla skolhuset tjänat 
som lokaler för barnomsorgen 
fram till i våras. Nu är det bara 
gymnastikhallen som används 
sporadiskt, dels av friskolan 
men även av några fåtal för-
eningar.

– Ett sådant här hus ska 
naturligtvis inte stå tomt. I 
kommunen har vi diskute-
rat om vi kan använda det till 

något annat än skola. Eftersom 
lokalerna ändå är anpassade 
för den typ av verksamhet har 
frågan gått till Ahlafors Fria 
Skola om de är intresserade av 
att hyra eller köpa fastigheten, 
som även omfattar annexet 
bakom skolhuset, säger Barn- 
och ungdomsnämndens ord-
förande, Eje Engstrand (S).

Ingen hemlighet
Det är ingen hemlighet att den 
nästintill ödelagda Alaforssko-
lan kostar kommunen en hel 
del pengar. På senare tid har 
även klotter och skadegörelse 
upptäckts, som en följd av att 
ingen verksamhet bedrivs på 
området.

– Naturligtvis vore det bra 
om friskolan valde att flytta 
sin verksamhet till Alafors-
skolan. Som det är nu betalar 
Ale kommun en lokalpeng till 
friskolan, plus att vi betalar för 
en fastighet som står tom. En 
uppgörelse med Ahlafors Fria 
Skola skulle innebära att vi får 
loss mer pengar till verksam-
heten, säger Eje Engstrand.

I vilket skick är Alafors-
skolan?

– För att vara en skola 
byggd på 40-talet vill jag påstå 
att den är i gott skick. Det är 
en gammal byggnad med all 
dess charm, men givetvis finns 
också brister. Skolhuset är inte 
handikappsanpassat, men i 
övrigt väldigt funktionell. Det 
har hela tiden gjorts löpande 

underhåll. Det är en fullgod 
ventilation, vilket också gäller 
de båda intilliggande byggna-
derna, säger Eje Engstrand.

Thore Skånberg vittnar om 
ett positivt förhandlingsklimat 
med kommunens representan-
ter och har en stilla förhopp-
ning att parterna ska kunna 
träffa en uppgörelse inom en 
snar framtid.

– Det är ett måste om vi ska 
kunna vara igång i Alaforssko-
lans lokaler till höstterminen 
2010. Vi behöver våren och 
sommaren på oss för att suc-
cessivt ställa om oss. I första 
hand är det ett hyresavtal som 
diskuteras, men vi är ange-
lägna om att få förköpsrätt, 
säger Skånberg.

Räcker nuvarande bygg-
nader till?

– Nej, det krävs ytterligare 
två eller tre paviljonger på 
nuvarande mark. Det skulle 
vara utöver det gamla försam-
lingshemmet som vi nyttjar 
idag, där vi har ett femår-
igt hyresavtal med Svenska 
kyrkan. I församlingshemmet 
bedrivs musik, bild, skapande 
profil och fritids. En flytt 
till Alaforsskolan skulle bara 
innebära fördelar eftersom det 
finns en skogsstig mellan de 
två fastigheterna.

Vad är din personliga 
uppfattning om Alaforssko-
lan?

– För det första så är det 
en väldigt vacker skolbygg-

nad. Den behöver emeller-
tid fräschas upp, det gäller 
inte minst huvudbyggnaden. 
Såväl trapphus, lektionssalar 
som korridorer behöver en 
ansiktslyftning. Annexet, som 
byggdes på 90-talet, är så vitt 
jag kan bedöma endast i behov 
av målning.

Vad vore den största för-
delen med att ha verksam-
heten förlagd till Alafors-
skolan jämfört med nuva-
rande placering?

– Ur trafiksäkerhetssyn-
punkt vore det ett jättelyft 
med bussar som stannar direkt 
intill skolgården. Sedan får vi 
ett kök som håller en betydligt 
högre standard. Gymnastik-
salen hyr vi redan idag, men 

här krävs förbättringar när 
det gäller dusch- och omkläd-
ningsmöjligheter. Det är 
tyvärr 40-talsstuk på det, säger 
rektor Ingvald Lindström.

Vad är alternativet för er, 
om ni inte lyckas nå en upp-
görelse för Alaforsskolan?

– Det är att flytta nuva-
rande paviljonger till annan 
plats. Att friskoleverksamhe-
ten kommer att leva vidare är 
ställt utom allt rimligt tvivel, 
säger Ingvald Lindström.

Till saken hör nämligen att 
Svenska Stenhus vill komma 
igång med byggnation av 
lägenheter på den plats där 
friskolans paviljonger står pla-
cerade idag.

– Vi planerar för ett 40-tal 

lägenheter och har för avsikt 
att komma igång någon gång 
under nästa år, säger Bengt
Landin på Svenska Stenhus.

En flytt av friskolan till 
Alaforsskolan skulle tveklöst 
generera vinnare i flera led. 
Om det finns någon prestige 
i frågan vet jag inte, men om 
så skulle vara fallet bör den 
läggas åt sidan och samhälls-
nyttan sättas i första rummet.

Friskolan flyttar till Alaforsskolan?
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Ska Alaforsskolan få nytt liv? Det förs just nu konkreta dis-
kussioner om ett hyresavtal mellan Ale kommun och Ahla-
fors Fria Skola.

– Parterna för konkreta diskussioner

AHLAFORS FRIA SKOLA

Grundad: 2006.
Antalet elever: 249.
Antalet anställda: 28 varav 26,5 
årsarbetare.
Omsättning: 19 miljoner kronor.

Eje Engstrand (S), Barn- och 
ungdomsnämndens ordfö-
rande.

PREMIÄR PÅ KIA CEE’D OCH KIA SORENTO
KOM IN TILL OSS HELGEN DEN 17–18 OKTOBER! 

Provkör nya Kia cee’d eller nya Kia Sorento så får du en dvd-fi lm. Du kan dessutom vara med och 
tävla om en familjeweekend (kia cee’d) på Holiday Club i Åre (värde ca 9.000 kr) eller en weekend 
(Kia Sorento) på Copperhill Mountain Lodge i Åre (värde ca 23.000 kr). Välkommen in på en provtur! 

CEE’D 2010 FRÅN 147.900:-  SORENTO 2010 FRÅN 299.900:-

Nytt och begagnat! Kanonpriser!
Kungälv, Kareby 0303-22 25 61/22 20 01

Öppet: Mån-fre10-18, lör-sön 11-15
www.karebybil.se

Erbjudandet gäller under perioden 17 – 25 okt, 2009 eller så långt lagret räcker. Dvd-fi lm värde ca 129 kr. Tävlingsregler fi nns på kia.se. Kia cee’d har 7 års nybilsgaranti och Kia Sorento har 5 års nybilsgaranti vilket innebär bekymmersfritt bilägande i 5 resp. 7 år eller 150.000 km, beroende på vilket som först upp-
nåtts. Garantin följer bilen förutsatt att den är servad enligt Kia Motors Sweden AB:s rekommendationer. Bränsleförbrukning blandad körning  4,4 – 7,4 l/100 km. Koldioxidutsläpp, CO2 115 – 194 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel. Miljöklass 2005. Bilen på bild kan vara extrautrustad. Lokala prisavvikelser 
kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel.

TRE VÄGAR TILL 
EN BÄTTRE MILJÖ


