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 Ta tag i din framtid!

Välkommen till Ale Vuxenutbildning!

Engelska

Matematik

Samhällskunskap

Svenska

Svenska som andra språk

Sfi

Sista ansökningsdag är den 15 november

Vi erbjuder följande kurser läsåret 2011:

Engelska A, B, C

Matematik A, B, C, D

Samhällskunskap A 

Svenska B

Svenska som andra språk B

Historia A

Biologi B

Fysik B

Kemi B, Kemi breddning

Naturkunskap A, B

Psykologi A

Religion A 

Datorkunskap

För mer info och anmälan:  

www.ale.se/komvux | 0303 - 330 358

Terminstid:  24 jan  -  10 juni 

Grundkurser: Gymnasiekurser:

Ortsutvecklingsmötet i 
Bohus kunde ha blivit det 
snabbaste någonsin. Efter att 

Stina-Kajsa Melin berättat 
om Alebyggens ambitioner 
med Bohus Centrum som 

hälsocenter 
l ä m n a d e s 
ordet till 
p u b l i k e n . 
Trots en 
fullsatt lokal 
uteblev frå-
gorna och 
mötet kunde 
ha avslu-
tats efter en 
kvart om 
det inte varit 
för kaffet… 
Energin från 
fikat väckte 
åtminstone 
några fun-
d e r i n g a r . 
Problemen 
med att 
u n g d o m a r 
har Bohus 
C e n t r u m 
som till-
håll hoppas 
a v h j ä l p a s 
när den nya 

idrottshallen står klar.
– Där blir också en fritids-

gård och förhoppningen är 
att skapa något attraktivt för 
våra ungdomar. Samtidigt är 
det upp till oss vuxna att sätta 
ner foten och ställa krav på 
ungdomarna. Vi måste stå 
upp, manade Stina-Kajsa 
Melin.

De få synpunkter som 
framfördes gällde det yttre, 
såsom brist på belysning och 
en tråkig fasad.

– Jag känner inte till 
att det planeras för någon 
ommålning, men belys-
ningen ska vi se till fungerar. 
Bohus Centrum drivs genom 
ett eget bolag och finansieras 
inte med hjälp av hyresintäk-
ter från boende i Ale. Därför 
begränsas också våra möjlig-
heter att investera. Det sker i 
den takt som hyresgästerna i 
Bohus Centrum mäktar med. 
Det är bara intäkterna från 
centrumanläggningen som 
används, berättade Stina-
Kajsa Melin.

Flera mötesdeltagare 
uttryckte en förnöjsamhet 
över att Alebyggen tagit över 
som hyresvärd och oroade sig 
för att det skulle vara kortsik-
tigt. Stina Kajsa Melin och 
även Centerpartiets Lennart 
Dahl betonade att det inte 
finns några planer på att sälja 
Bohus Centrum.

Alebyggen har för avsikt 

att fortsätta sin satsning på 
att nischa centrumet till ett 
hälsocenter med fokus på 
människans välbefinnande.

– Vi kan inte konkurrera 
med köpcentrum som finns 
i Kungälv eller till exempel 
Ale Torg. Däremot gläds 
vi mycket över att få ett 
apotek 1 december samt att 
en fotvårdsspecialist flyttar 
in i centrum, sa Stina-Kajsa 
Melin.

Det framkom önskemål 
om ytterligare en busshåll-
plats på vägen mot Jenny-

lund, förslagsvis i korsningen 
med Klorvägen. Det skulle 
kunna medföra att fler väljer 
bussen, då det känns otryggt 
att gå från centrum till Riks-
byggens lägenheter. Möte-
sordföranden, Rolf Eng-
ström (S), som gjorde sitt  

sista framträdande i denna 
roll, informerade också om 
att Bohus ska få en rastgård 
för hundar. Exakt lokalise-
ring av denna är dock inte 
klart.

Bohus Centrum – världens bästa?

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

…och liksom Lennart Dahl dementerades alla rykten om att 
bolaget skulle vilja sälja Bohus Centrum.

Alebyggens ordförande, Sti-
na-Kajsa Melin (S), närvara-
de på ortsutvecklingsmötet i 
Bohus….

Onsdag 27 oktober kl 18.30

Älvsalen, Folkets Hus, Nol

Tema: Nominering till 

kommunstyrelse, oppositionsråd, 

kommunfullmäktiges v.ordf. m.m.
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EXTRA MEDLEMSMÖTE

BOHUS. – Vi måste vara på väg att få världens 
bästa centrum?

Det kunde ortsutvecklingsmötets ordförande i 
Bohus, Rolf Engström, påstå då synpunkterna på 
Bohus Centrum plötsligt var som bortblåsta.

Den annars så omfattande kritiken var fåordig 
när Alebyggens ordförande, Stina Kajsa Melin (S), 
agerade måltavla.

– Kritiken uteblev på ortsmötet i Bohus


