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ALAFORS. Alaforssko-
lan får nytt liv igen.

I förra veckan under-
tecknades ett hyresav-
tal mellan Ale kommun 
och Ahlafors Fria Skola.

– Vi är kollosalt nöjda, 
säger Thore Skånberg, 
administrativt ansvarig 
på AFS.

Efter långa och bitvis seg-
dragna förhandlingar har 
parterna äntligen kunnat 
träffa en uppgörelse. Det 
handlar om ett hyresavtal 
för en längre period berättar 
Thore Skånberg.

– I första skedet förhand-
lade vi om att köpa fastig-
heten, men sedan övergick 
diskussionerna till att ta fram 
ett hyresalternativ. Vi var 
samtidigt väldigt angelägna 
om att finna en bra lösning 
för två tillkommande pavil-
jonger och där har det disku-
terats ett antal olika förslag. 
Detta sammantaget har gjort 
att ärendet dragit ut på tiden.

Hur är känslan nu?
– Vi är oerhört nöjda och 

jag har fått många grattismail 
från såväl medarbetare som 
föräldrar. Nu får vi utom-
ordentligt fina möjligheter 
att forma en skolverksamhet 
under permanenta förhållan-

den och i genuin skolmiljö, 
säger Skånberg.

Ahlafors Fria Skola får 
tillgång till lokalerna den 1 
juli och då går flyttlasset med 
detsamma. Det blir en inten-
siv period fram till dess att de 
första fritidsbarnen kommer 
den 2 augusti.

– Det kommer att kräva en 
föräldrainsats under somma-

ren. Vi har via klassombuden 
flaggat för två arbetsveckor 
där vi behöver få frivilliga 
vuxna att hjälpa till, säger 
Thore Skånberg.

Höstterminen på Ahla-
fors Fria Skola startar den 23 
augusti.

JONAS ANDERSSON 

Hyresavtal har undertecknats
– Friskolan tar plats i Alaforsskolan

Alaforsskolan kommer åter till användning. En uppgörel-
se har träffats mellan Ale kommun och Ahlafors Fria Skola, 
som innebär ett hyresavtal över en längre period.

Alebornas
bostadsföretag

    Besök oss dygnet runt på: www.alebyggen.se

Remiss behövs inte

Högkostnadsskydd 
och frikort gäller

031-98 19 18
Håkan, leg.  sjukgymnast, 

Monci, leg. sjukgymnast
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Var med på 
vårt andelsspel!
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LOTTER • TIDNINGAR • GODIS 

BRÖD FRÅN JERKSTRANDS 

VI  SÄLJER LÄKEMEDEL
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031-98 12 10

SalladsCaféet Bohus
Öppet: vard 06-17, lörd 10-15

Smörgåsar • Baguetter 
bakverk m.m.

Lunch: Pytt i panna, pajer, 
sallader, m.m.

Grötfrukost kl 08-10

Egna smörgåstårtor 
och landgångar

Vårdcentralen med

öppen mottagning

utan tidsbeställning

vardagar 8.00-11.00.

Öppettider 8.00-17.00

Tel 031-97 95 40

www.bohuspraktiken.se
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ÄLVÄNGEN. Trafiksitua-
tionen vid Älvängen-
skolan är allt annat än 
tillfredsställande.

I många år har skol-
rådet kämpat för att 
få till stånd en förbätt-
ring.

Nu lovar kommunens 
trafikgrupp en provi-
sorisk åtgärd i form av 
minigupp.

Bilister, cyklister och gång-
trafikanter som kör kors och 
tvärs vid Älvängenskolan. 
Ett par tillbud har skett, men 
lyckligtvis har ingen olycka 
inträffat – ännu.

– Många bilister har allde-
les för hög fart och det finns 
ingen naturlig övergång för 
de barn som kommer cyklan-
des och gåendes från Hövä-
gen och Madenområdet, 
säger Michael Jaldelid.

– Det var en hårsmån från 
att min son blev påkörd av en 
bilist i vintras. Jag tackar min 
lyckliga stjärna för att det inte 
hände något, säger Michael.

Trafiksituationen vid 
Älvängenskolan har varit 
en följetong så länge rektor 
Lena Strand kan minnas.

– Jag började min anställ-
ning här för sju år sedan och 
frågan har diskuterats av skol-
rådet mest hela tiden. Jag för-
står deras frustration, säger 
Lena.

Nu är emellertid en för-
bättring utlovad av kom-
munens trafikgrupp. Sara 
Johansson berättar:

– Vi har satt upp en hastig-
hetsdisplay i backen. Förutom 
att den ger en påminnelse till 
bilisten hur fort hon eller 
han kör, så får vi också fram 
statistik. En annan åtgärd 
som planeras är att placera 
ut minigupp i plast/gummi. 
Förhoppningsvis ska vi se en 
positiv effekt av detta.

Sara Johansson vill också 
lyfta fram en annan idé.

– En Vandrande skolbuss 
är ett organiserat samgående 

där flera familjer turas om 
att följa sina egna och andras 
barn till och/eller från skolan. 
Vandrande skolbuss är ett 
exempel på hur man med små 
medel kan nå stora förbätt-
ringar, biltrafiken minskar 
och säkerheten höjs. Med en 
Vandrande skolbuss får både 
stora och små motion och 
gemenskap. Dessutom får 
barnen träning i att vistas i 
trafiken. Det skapar trygghet 
för både föräldrar och barn.

Trafiksituationen vid 
Älvängenskolan förbättras
– Äntligen får skolrådet gehör

PÅ ÄLVÄNGENSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Michael Jaldelid, förälder, och Lena Strand, rektor, anser att 
trafiksituationen utanför Älvängenskolan är allt annat än 
bra. Förbättring är dock utlovad i form av minigupp.


