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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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Reklamutdelare sökes
Ring Claes Tevell 0303-642 80

4 st
 

sovrum

Pärla i Bohus
Innehållsrik villa byggd 2007 med bra och öppen 

planlösning, modern och funktionell i en enastående 
kombination. Utmärkt läge för barnfamiljen. 178 kvm Boa 

+ 24 kvm Bia. Måste ses!

Pris 3.200.000:-/hbj. Ring för bokad visning 24/10. 
Mäklare: Fredrik Hellberg 0303-74 66 90, 

0702-33 32 33
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Utsiktsläge
Mycket trevligt planerad lägenhet om fyra rum och kök. 
94,5 kvm. Ljus och fi n på våning 5/6, med härlig utsikt 
och balkong! Ca 10 min till Göteborg med bil. Gott om 

bussförbindelser för pendlare. Hiss. Avg. 3.938:- 

Pris 975.000:-/hbj.  Ring för bokad visning 21/10.
Mäklare: Birgitta Ström 0303-74 66 90, 

0705-21 85 80

Surte

Bäst i raden
Soutterrängvilla med trevlig planlösning, nytt kök och 

badrum med hög standard, överbyggd altan i söder och 
nybyggd balkong i väster med utsikt över Älvdalen. Lugnt 
läge med närhet till natur, service och kommunikationer 

Pris 1.750.000:-/hbj. Ring för bokad visning.
Mäklare Hans Götestam 0303-74 66 90, 

0708-28 90 29

NÖDINGE. Den utlovade kör-
kortsutbildningen drogs in.

Löftet blev ett svek.
Eleverna på Omvårdnads-

programmet i Ale gymna-
sium uttrycker stor besvi-
kelse.

Verksamheten i Ale gymnasium 
anpassas till budgeten. Det har 
medfört förändringar i program 
och kurser. Villkoren har också 
ändrats för de elever som redan 
går en utbildning i skolan. Malin 
Franzén, Sara Johansson, Jessica 
Hedström och Carolina Eriks-
son går andra året på Omvård-
nadsprogrammet. I år skulle de få 
sin körkortsutbildning, men den 
har plötsligt tagits bort.

– Det är ett otroligt stort svek 
mot oss som redan är inne i pro-
grammet. Vi valde Ale gymnasium 
bland annat på grund av körkortet. 
Omvårdnadsprogrammet kunde 
vi läst nästan var som helst och 
självklart var även vi sugna på att 
se något annat än Ale, men kör-
kortet vägde tungt, säger Malin, 
Sara och Carolina som alla är från 
kommunen.

Jessica Hedström kommer från 
Torslanda och grundade sitt val 
på den unika förmånen att under 
utbildningen få möjlighet att ta 
körkort.

– Jag kunde valt vilken annan 
skola som helst, men trodde aldrig 

att man kunde bli lurad, suckar 
hon besviket.

Eleverna menar att Ale gymna-
sium medvetet vilseleder sökan-
den och undanhåller viktig infor-
mation.

– Vi har precis fått reda på att 
körkortet är indraget och den 
informationen fick vi själva efter-
fråga. Till sist kom ett ursäktande 
brev om att ekonomin inte räckte 
till körkort. Ändå fortsätter de att 
marknadsföra omvårdnadspro-
grammet med fri körkortsutbild-
ning. Det ligger fortfarande ute 
på hemsidan, så de som gör sina 
val nu blir lika lurade som vi, säger 
Sara Johansson.

Kan byta skola
Sveket är enligt eleverna som 
Alekuriren har träffat störst mot 
de som har börjat andra året. 
Ettorna har inte hunnit så långt i 
sin utbildning och skulle i princip 
kunna byta skola om de vill.

Rektor Gerd Pålsson-Berg 
bemötte i förra veckans tidning 
kritiken och menade att beslutet 
enbart var av ekonomisk karak-
tär, dessutom fattat på politisk 
nämndnivå. Monica Samuelsson 
(S), ordförande i Utbildnings- 
och kulturnämnden, förklarar 
att beslutet gjorde mycket ont. 
Nämnden äskade om extra medel 
hos kommunledningen, men fick 
ingen positiv respons.

– Jag förstår att eleverna är 

besvikna. Det är lättare att lägga 
till saker än att dra bort. Vi har 
prioriterat att säkerställa kvalitén 
på utbildningarna i gymnasiet. 
Förmåner som körkort fick vi helt 
enkelt inte in i budgeten, säger 
hon.

Förvaltningschef, Margareta 
Wåhlin, känner heller inte till att 
Ale gymnasium fortfarande mark-
nadsför Omvårdnadsprogrammet 
med körkort på hemsidan.

– Det är inte bra, det ska vi 
omedelbart ta bort.

Skälet till att körkortsutbild-
ning infördes på Omvårdnads-
programmet var att yrket i princip 
kräver körkort, till exempel vid 
tjänstgöring i hemtjänsten.

Är det inte lika nödvändigt 
idag?

– Jodå, men det är inget som 
erbjuds någon annanstans heller 
och vi lyckades tyvärr inte över-
tyga Kommunstyrelsen om extra-
pengar för att ge de som redan har 
börjat sin utbildning körkortet 
som vi förstår att de anser sig ha 
rätt till.

Elever och föräldrar anser att 
Ale gymnasium har ägnat sig åt 
vilseledande marknadsföring. 
Detta kan som mest bestraffas 
med skadestånd, men någon pro-
cess är ännu inte inledd. Jessica Hedström, Sara Johansson, Malin Franzén och Carolina Eriksson Jessica Hedström, Sara Johansson, Malin Franzén och Carolina Eriksson 

går andra året på Omvårdnadsprogrammet i Ale gymnasium. Det starkaste går andra året på Omvårdnadsprogrammet i Ale gymnasium. Det starkaste 
skälet till valet av skola var det utlovade körkortet, men denna förmån har skälet till valet av skola var det utlovade körkortet, men denna förmån har 
plötsligt tagits bort.plötsligt tagits bort.
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Löftet blev ett svek
Inget körkort till eleverna i Ale gymnasium


