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ALAFORS. Golven har 
slipats och väggarna 
målats om.

Det gamla skolhu-
set har fått sig en 
rejäl ansiktslyftning 
inför nystarten den 23 
augusti.

– En helt underbar 
känsla! Nu känns det 
som om vi kommit 
hem, säger Ingvald 
Lindström, rektor på 
Ahlafors Fria Skola.

Det gamla skolhuset i Ala-
fors får äntligen liv igen. 250 
elever på Ahlafors Fria Skola 
får en ny hemvist när läsåret 
2010/11 tar sin början om ett 
par veckor.

– Innan 
vi ens hade 
k o m m i t 
igång med 
vår verksam-
het 2006 
undersökte 
vi möjlig-
heten att få 
tillgång till 
dessa lokaler. Det fanns näm-
ligen ett beslut om att den 
kommunala skolverksamhe-

ten i Alafors skulle samord-
nas i Himlaskolan och då 
ställde vi frågan till kommu-
nen. Då var det emellertid 
tvärstopp, berättar Ingvald 
Lindström.

En ny förfrågan gällande 
Alaforsskolan ställdes till 
kommunledningen 2008 och 
diskussionerna intensifie-
rades när Thore Skånberg 
tillträdde tjänsten som admi-
nistrativ chef på Ahlafors 
Fria Skola.

Hyresavtal
– Thore har tillsammans 
med skolans ordförande, 
Ellinor Dahllöw, skött för-
handlingarna med kommu-
nen, säger Ingvald.

E f t e r 
många turer 
fram och till-
baka kunde 
p a r t e r n a 
enas och ett 
h y r e s a v t a l 
underteck-
nades i april 
i år. 

– Det är 
ett hyresavtal som sträcker 
sig fram till 2015, förklarar 
Thore Skånberg. Det går inte att ta miste på 

personalens förtjusning över 
den uppgörelse som träffats 
och det faktum att friskolan 
nu genomför en efterlängtad 
flytt.

– Flytten innebär att vi 
minskar våra fasta kostna-
der. Trots att ytorna ökar 
med 250 kvadratmeter så 
blir hyran lägre jämfört med 
tidigare. Det i sin tur gör 
att vi kan få mer pengar till 
verksamheten och anställa 
mer personal. Det har redan 
skett, säger Ingvald Lind-
ström.

Flyttkostnaderna har 
kunnat hållas nere tack 

vare en stor egeninsats av 
såväl personal som föräld-
rar. Under midsommarveck-
an skedde städning, målning 
med mera och under den 
här veckan ska allt material 
komma på plats och utemil-
jön fräschas upp.

Tajt om tid
– Det har varit tajt om tid, 
men alla inblandade parter 
har ställt upp på ett fantas-
tiskt sätt. Jag vill ge en eloge 
till våra entreprenörer som 
varit här under sommaren 
och där några hantverkare 
faktiskt skjutit på sin semes-
ter för att allting ska hinna bli 

klart till skolstarten, beröm-
mer Thore Skånberg, som 
själv har jobbat hela somma-
ren som ytterst ansvarig för 
renoveringen av skolan.

Tre paviljonger komplet-
terar befintliga skolbyggna-
der på området. Två av dem 
har placerats på skolgården 
och ytterligare en vid för-
samlingshemmet, där frisko-
lan bedriver sin fritidsverk-
samhet.

– Detta är en genuin skol-
miljö och det känns roligt att 
det åter blir liv och rörelse 
på denna plats. Många män-
niskor i samhället, inte minst 
den äldre generationen, 

uttrycker sin glädje över 
att skolhuset kommer till 
användning igen, avslutar 
Ingvald Lindström.

Flyttlasset har gått för Ahlafors Fria skola
– Arbetet har pågått hela 
sommaren

Ingvald Lindström och Thore Skånberg på Ahlafors Fria Skola är i full färd med att bära flyttkartonger och förbereda inför 
skolstarten den 23 augusti. Flytten från paviljongerna vid Solgården till det gamla genuina skolhuset är äntligen ett faktum.

Alexander, Fanny och Keije är tre av de elever som nu får 
Ahlaforsskolan som hemvist.

AHLAFORS FRIA SKOLA

Startades 28 augusti 2006 med 
158 elever fördelade på årskurs 
4-9. I augusti 2007 komplettera-
des friskolan med verksamhet 
för F-3. Läsåret 2010/11 kommer 
250 elever att gå på skolan och 
drygt 600 elever står i kö.

I ALAFORS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

KUNGÄLV. Friskvård för 
parrelationer.

I september startar 
en kurs för par som vill 
vårda sin relation och 
skaffa verktyg för en 
varaktig kärlek.

– Även förra hösten 
erbjöd vi denna kurs, 
vilket då ledde till ett 
stort intresse och fler 
anmälda än vi kunde 
erbjuda platser säger 
Majsan Malmvall på 
Kungälv/Ale familje-
rådgivning.

PREP står för ”The preven-
tion and relationship enhan-
cement program” och är ett 

förebyggande program som 
stärker förhållandet. Pro-
grammet är baserat på 25 års 
forskning omkring samliv, 
samspel och kommunika-
tion i parrelationer.

– Kommunikation och 
beteende spelar en central 
roll i den här kursen. Paren 
arbetar individuellt med 
givna teman som kursle-
darna introducerar. Aktuella 
teman som livsåskådning, 
etik och moral, förvänt-
ningar, drömmar, problem-
hantering, sexualitet och 
sensualitet, förlåtelse och 
försoning, med mera, säger 
Majsan Malmvall.

Av de elva par som 

genomförde fjolårets 
PREP-kurs var reaktio-
nerna övervägande positiva.

Positiv respons
– Utifrån den positiva 
respons vi fick vid utvärde-
ringen bestämde vi oss för 
att återigen erbjuda denna 
kurs. Vår erfarenhet är att 
kursen passar alla åldrar och 
gruppen behöver inte vara 
homogen eftersom paren 
arbetar individuellt, säger 
Malmvall.

Nu är det dags igen och 
sista anmälningsdag är den 
30 augusti.

– Eftersom vi enbart är 
två ledare den här gången 

har vi bara plats för sju par. 
Det är först till kvarn som 
gäller.

Kursen omfattar fyra 
kvällspass och en lördag.

– PREP är inte terapi 
utan friskvård för relatio-
nen. Kursen är ett led i vårt 
förebyggande arbete och 
vänder sig till par som inte 
är i kris och där båda vill 
arbeta med dessa frågor. 
Syftet är att ge deltagarna 
verktyg och modeller för 
en varaktig kärlek, avslutar 
Majsan Malmvall.

– PREP-kurs startar i höst
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Majsan Malmvall på Kungälv/Ale familjerådgivning slår 
ett slag för den PREP-kurs som startar i september. 
Kursen vänder sig till par som vill vårda sin relation och 
skaffa verktyg för en varaktig kärlek.

Coachning i äktenskapsfrågorCoachning i äktenskapsfrågor

Trots att ytorna ökar 
med 250 kvm så blir 

hyran lägre jämfört med 
tidigare.

Ingvald Lindström


