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Utgångspris 2 750 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 149 kvm, biyta 35 kvm
Tomt 934 kvm Sluttning
Byggt 1981
Adress: Länsmansvägen 14
Visas tor 10/3 17.30-18.30
och sön 13/3 11.00-12.00
Sms:a: FB 5410-2794 till 72456
för beskrivning

Med högt och vackert läge med
underbar utsikt över Älvdalen,
har vi nöjet att erbjuda en
välbyggd Engelskinspirerad
sluttningsvilla. Rymlig, väldis-
ponerad och fräsch, på Grädd-
hyllan i centrala Älvängen.
Gångavstånd till skola dagis
affärer. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2794.

B Älvängen

Utgångspris 1 475 000:-
4 rok, varav 2-3 sovrum
Boyta 81 kvm
Tomt 234 kvm Plan
trädgårdstomt
Byggt 1974
Adress: Konvaljvägen 13
Visas sön 13/3 14.00-15.00
Sms:a: FB 5410-2797 till 72456
för beskrivning

Vi har nu nöjet att erbjuda er ett
fint parhus i populära Älvängen.
Centralt läge med garage i
länga. Ljusa och fina ytskikt och
med en väldigt bra planlösning.
Lugnt och barnvänligt område
där du har nära till dagis, skola
och kommunikationer. 30 min
från Göteborg.
Tel: 0303-74 62 50.

B Älvängen

Utgångspris 5 500 000:-
6 rok
Boyta 165 kvm
Tomt 580 000 kvm
Byggt 1850, ombyggt 1980
Adress: Dalen 160
Visas lör 12/3 11.00-12.00
Sms:a: FB 5410-2743 till 72456
för beskrivning

Gård med vackert naturnära
läge. Kanske en blivande häst-
gård !. Här har du bär och
svamprika marker inpå knuten
och endast ca 7 km till Ale Torg
med affärer och service. Nära
till Sandsjön för härliga bad.
Certifierad skog enligt FSC och
PEFC. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2743.

BNol - Dalen

Utgångspris 895 000:-
Boyta 78 kvm
Avgift 3.369:-/mån inkl värme,
VA, Kabel-Tv
Hiss: Ja.
Adress: Göteborgsvägen 97 D
Visas tor 10/3 17.30-18.15
Sms:a: FB 5410-2813 till 72456
för beskrivning

Ljus och fin trerums lägenhet
med balkong högst upp i huset.
Hiss finns. Ligger mitt i centrala
Surte. Närhet till skolor, dagis,
badsjö och kommunikationer.
Ca 10 min till Göteborg. Bokade
visningar. Ring för tid.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2813.

B 3:a Surte

NÖDINGE. Utveck-
lingen med En till en-
datorer fortsätter i Ale 
kommun.

De senaste i raden 
att dra nytta av sats-
ningen är Komvux.

I förra veckan leve-
rerades 50 datorer till 
grupp B/C och C/D i 
Svenska för invandrare.

Inga-Lena Lindenau är 
rektor för Komvux i Ale. 
Hon välkomnar den satsning 
som nu görs för SFI.

– Det är naturligtvis 
ett väldigt bra redskap att 
använda i undervisningen. 
Vi har en väldig blandning av 
olika åldrar och datakunska-
pen varierar bland eleverna, 
förklarar Inga-Lena.

Datorerna som delades ut 
i måndags tillfaller de elever 
som inlärningsmässigt ligger 
på den lägre nivån.

En kick
– Maskinerna är försedda 
med diverse program som 
är till stor nytta i undervis-
ningen. Förhoppningsvis ska 
datorerna innebära en kick, 
men samtidigt innebär det 

ett ökat ansvar för individen 
vad det gäller inlärningen, 
säger lärare Kerstin Ols-
borg.

Inga-Lena Lindenau vet 
ingen annan SFI-avdelning 
i Sverige som tillhandahåller 
En till en-datorer för så här 
många elever. 

– Det skall bli intressant 
att se vad resultatet blir av 
denna satsning, säger hon.

Kommunens IT-grupp 
med Per-Erik Lundahl i 

spetsen har lovat att hjälpa 
till med den tekniska support 
som krävs.

– Det känns tryggt, säger 
Kerstin.

Totalt är det drygt 100 
personer som läser Svenska 
för invandrare på Ale gymna-
sium. Nu har ungefär hälften 
av dem en egen dator.

– Ale kommun en föregångareen föregångare

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lärare Kerstin Olsborg och rektor Inga-Lena Lindenau gläds över den satsning som sker för 
SFI-eleverna.

50 elever på Ale gymnasium som läser svenska för invand-
rare har försetts med egen dator.

50 datorer till 
SFI-undervisningen

 Vill Du jobba hos oss?

Ale Elförening söker

DISTRIBUTIONS- 
ELEKTRIKER
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LEDIGA TJÄNSTER


