
KILANDA. Komvux i Ale 
kan nu skryta med en 
egen maskinförarutbild-
ning.

En vettig sådan.
– Att vi kan genomföra 

den ihop med ett före-
tag som Kollanda Grus, 
där eleverna kan få 
meningsfulla uppgifter 
är pricken över i, säger 
kursansvarige, Tage 
Lindström.

Första gänget om nio perso-
ner går nu Maskinförarutbild-
ningen vid Komvux Ale. Sö-
kande är från hela Göteborgs-
regionen, men också från Ale. 
Utbildningen som varvar teori 
och praktik utgår från Kilan-
da Skola. De praktiska mo-
menten utförs hos Göran och 
Arne Tilly som driver Kol-
landa Grus AB.

– Det är ett fantastiskt bra 
upplägg vi har skapat här. Vi 
hyr alltså maskiner, fordons-
vård, verkstadslokal för kursen 
och ett komplett övningsom-
råde av Tilly. Dessutom un-
dervisar Göran i vägbyggnad 
och pratar även om företagan-
de, berättar en mycket nöjd 
Tage Lindström.

– Tidigare har vi fått skicka 
våra elever till De la Gardie-
gymnasiet i Lidköping. Det 
slipper vi nu. Istället kan vi ta 
emot elever.

Kursen har nyligen certi-
fierats och godkänts av orga-
nisationen BYN (Byggnads-
industrins yrkes-
nämnd).

– Det är viktigt 
att hjälpa till. Be-
hovet av yrkesfö-
rare är jättest-
ort och vi har ju 
en del projekt på 
gång som skulle 
kunna passa kurs-
deltagarna, säger 
Göran Tilly.

Utbildningen 
är på 50 veckor 
och ger behö-
righet att få köra 
grävmaskin och hjullastare. 
Sedan gäller det att hitta en 
arbetsgivare som man tillam-
mans med kan ansöka om en 
så kallad utbildningsbok. Det 
krävs som vuxen 4200 arbets-
timmar bakom spakarna innan 
du kan få ditt yrkesförarbevis, 
som gymnasieelev ska du ha 
kört 4800 timmar.

– Det krävs en tillsvidare-
anställning innan du får en 
utbildningsbok, säger Ann-
Charlotte Pettersson, Ma-
skinentreprenörerna och re-
presentant för BYN.

Kursdeltagarna som vi 
talar med är alla positiva och 

mycket nöjda 
med upplägget så 
här långt.

– Det bästa är 
att vi får kompe-
tens och utbild-
ning inom såväl 
anläggning som  
maskinförare. 
Jag är från Hu-
diksvall och vet 
redan idag att får 
jag bara mitt yr-
kesförarbevis kan 
jag välja bland 
jobben, säger 

David Olsson.
Maskinförare är ett bristyr-

ke idag och därför är satsning-
en förutseende från Komvux 
sida.

– Det bästa är att alla kan 
gå den, oavsett du har klarat 
din gymnasieutbildning eller 
ej, säger Tage Lindström.
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Maskinförarutbildning på hemmaplan

MER ÄN BARA EN 
KOMPLETT BILVERKSTAD!
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Vi levererar & monterar chassi och väghållnings- 
uppgraderingar till din Volvo. Från original och för 
gata till fullt justerbara tävlingsversioner.
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Vill du bli en vinnare, anlita oss.
Älvvägen 11, Älvängen | Tel: 0303- 44 44 43 | xtremt.se
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HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä
B I L D E L A R

Gäller: 20/10- 30/10

20% På alla 
tillbehör och 
reservdelar
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Eleverna fick börja med att Eleverna fick börja med att 
iordningställa ett övnings-iordningställa ett övnings-
område. Det grävs som aldrig område. Det grävs som aldrig 
förr i Kollanda grusgrop.förr i Kollanda grusgrop.

Rundvandring på Kollanda Grus där Komvux Ale idag har förlagt en maskinförarutbildning.

Tobias Davidsson.Tobias Davidsson.

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Nödinge församlingshem.

Öppet möte första onsdagen i varje månad.

Telefonsvarare 031-98 31 80


