
NÖDINGE. Flaggan är 
hissad.

Festivalborg står för 
dörren.

– Ungdomarnas enga-
gemang är otroligt, 
konstaterar Kommun-
styrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).

En tydlig symbolhandling 
ägde rum i lördags förmid-
dag. Kommunalråd Mikael 
Berglund överlämnade en 
Festivalborgsflagga till ung-
domsföreningen Löftet som 
efter det sparkade igång årets 
biljettförsäljning.

– Det här är stort. Jag vet 
att ni gör det här för att ni 
tycker det är roligt, men ni 
gör det inte bara för er egen 
skull utan framför allt för era 
kompisar. Det är det fina, att 
ni visar ett sådant engage-
mang för varandra. Fortsätt 
så. För oss i kommunledning-
en är det självklart att försöka 
stötta och hjälpa till vid den 
här typen av initiativ, sa Berg-
lund till en stor samling ung-
domar i Ale gymnasium.

Festivalborg arrangeras 
med ekonomiskt stöd av Ale 
kommun och Vaknafonden, 
men det praktiska arbetet 
sköts mest av Löftet – unga 
arrangörer.

– Biljettförsäljningen är nu 
i full gång och det känns som 
att det är ett härligt drag runt 
årets arrangemang, säger 
Vaknas Thomas Berggren.

Programmet är enaståen-
de. Som dragplåster kommer 
superhete Daniel Adams-
Ray. Lokala kändisar är The 
Cloud, Bulletproof Veins och 
Stefans: Still by my side.

– Sedan blir ju utlottning-
en av en helt splirrans ny 
scooter något alldeles extra, 
säger Thomas Berggren nöjt.

Denna scooter har en 
grupp aleföretagare skänkt 
till arrangemanget.
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Festivalborg, en gemensam sak. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M), överläm-
nade symboliskt en Festivalborgsflagga till föreningen Löftets ordförande Camilla Berndtsson.

Samarbete. Festivalborg är en angelägenhet för hela Ale och 
i lördags hissades flaggan upp i skyn.
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Festivalborg engagerar Fortsatt satsning 
på Ale gymnasium
NÖDINGE. Personlig 
marknadsföring med 
hjälp av skolans elever 
och personal ska lösa 
krisen i Ale gymna-
sium.

Till hösten 2012 ska 
ett nytt attraktivt 
elprogram lanseras.

– El är ett populärt 
område, vårt program 
ska bli en kioskväl-
tare, säger Utbild-
ningsnämndens ordfö-
rande Peter Kornesjö 
(M).

Trots ett rekordlågt antal 
sökande till Ale gymnasi-
um vägrar högste ansvari-
ge politiker, Peter Korne-
sjö, att tala om kris.

– Det finns väldigt 
mycket gott att säga om 
Ale gymnasium, låt oss tala 
om det istället. 95% av elev-
erna är nöjda med den ut-
bildning de får i huset. Med 
andra ord erbjuder vi en bra 
produkt, men har misslyck-
ats i marknadsföringen ef-
tersom få vill ha den, säger 
han till lokaltidningen.

Kris eller inte – mötena 
om Ale gymnasiums framtid 
har oavsett avlöst varandra.

– Vi har en bred samsyn 
kring skolans framtid, vilket 
är bra. Tonen är positiv och 
vi är eniga kring att fortsät-

ta satsa, säger Kornesjö som 
har stöd av alla partier för-
utom Aledemokraterna.

Stödet avser det fram-
tida programutbudet i Ale 
gymnasium med start höst-
terminen 2012.

– Här har samtliga parti-
er förutom Aledemokrater-
na ställt sig bakom ett för-
slag om att tillföra ett unikt 
elprogram med inriktning 
mot batteri och energi. 
Handel och ekonomipro-
grammet som inte hade 
någon sökande till hösten 
2011 tar vi bort, berättar 
Peter Kornesjö.

Vad som eventuellt 
händer till hösten om anta-
let sökande inte blir fler än 
vad som aviserats i det pre-
liminära resultatet återstår 
att se.

– Först ska vi kämpa för 
att vända på trenden och in 
i det sista försöka överty-
ga Ales ungdomar om vårt 
gymnasiums förträfflighet. 
Ingen ska behöva åka till 
Göteborg för att få samma 
utbildning som vi kan erbju-
da på hemmaplan. Det är ju 
absurt. Vi ska med stolthet 
marknadsföra Ale gymnasi-
um på alla fronter, avslutar 
Peter Kornesjö.
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