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Älvängen

Ahlafors vände 
och vann
ALAFORS. Trots två 
underlägen lyckades 
Ahlafors IF vinna hem-
mamatchen mot Melle-
ruds IF.

0-1 och 1-2 skrämde inte Ahlafors 
mannar. När domaren blåste av 
matchen visade resultattavlan 3-2 
och seger för hemmalaget.

Läs sid 19

Välkommen till PwC 
Tillsammans förverkligar vi dina visioner 
Bokföring – Rådgivning – Revision 
Älvängen 0303-74 80 55, www.pwc.com/se

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

Vardag 10-19 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15
ICA Kvantum 8-22 alla dagar
(Systembolaget, Apotek, Bank och Restauranger har speciella öppettider)

www.aletorg.se
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Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Märkesverkstad 

för ALLA märken
www.meca.se

Ä L V Ä N G E N

�

Lödöse 0520-66 00 10
ÖPPETTIDER: Mån-fre 8-21 Lör-sön 9-21 Gäller t.o.m. 5/6, mot kupong

10 st lösbröd
ord. pris 20:-

:::::::::----

Pontus Otter gjorde sitt 
första A-lagsmål mot Melle-
rud. Ali El-Rafaei gjorde två.

www.axums.se

Hetluft som tänder grillkolen på 60 sek. Tändvätska behövs ej.

Ord pris 499 krLooftlighter Grilltändare

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

nu 399:-

Mån-fre 10-18, Tor 10-20, Lör 10-14

Frisör sökes
till hyrstol på studio Rubb & Stubb 
i Lödöse under en period

Ring för mer information 
till Michaela 
0520-66 00 05 eller 
0735-39 42 16

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Lilla Edet

Ett flak med nybakade studenter ut-
anför McDonalds på Ale Torg. I tors-
dags sprang 162 avgångselever ut 
från Ale gymnasium.

Läs sid 13
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Ut i det fria...



Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Jag tror kommunalrådet 
Mikael Berglund (M) 
upplevde ett av sitt livs 

bästa dagar i tisdags. Belack-
arna hade både blivit många 
och ganska högljudda, då 
kom plötsligt beskeden om 
satsningar om totalt 9,7 Mkr 
som bekräftade att han inte 
glömt vad som sades i val-
rörelsen. Han gav tvivlar-
na svar på tal och gjorde 
skolan till den enskilt störs-
ta vinnaren – precis som ut-
lovat. Det syntes i ögonen 
och på kroppsspråket att 
den här stunden var efter-
längtad. Det är nog poli-
tikernas största ögonblick 
att först lova och sedan för-
verkliga, men det är långt 
ifrån självklart. Resan till tis-
dagens presskonferens var 
nog till och med gropigare 
än vad Berglund själv tänkt 
sig. Därför tror jag inte han 
i detta avseendet tycker att 
resan har varit det roliga, 
målgången var nog betydligt 
bättre...

Ett annat vallöfte var 
uppe för behandling i mån-
dagens kommunfullmäktige. 
Konstgräsplanerna blev 
nästan en av de tydligaste 
valfrågorna i Ale kommun. 
Moderaten Peter Kornesjö 
lovade fyra konstgräsplaner 
under mandatperioden, 
men betonade förvisso att 
de skulle byggas i samarbete 
med klubbarna. Beslutet i 
måndags handlade om att 
överföra 6 Mkr från inves-

teringsbudgeten till Kultur-
och fritidsnämnden. Tyrone 
Hansson (S) undrade om 
kommunledningen även 
haft med barnperspektivet 
när planerna nu ska börja 
byggas. En av principerna 
för att kommunen ska 
medfinansiera är att berörd 
klubb kan bistå med halva 
beloppet, antingen med lik-
vida medel eller arbetsinsats. 
Hansson påpekade faran 
med att vissa klubbar i sin 
iver att få till stånd en konst-
gräsplan kanske tar ödes-
digra beslut som medför att 
de tvingas höja medlemsav-
giften om något år. Då fyller 
inte föreningen den funktion 
som den är avsedd för, att 
vara tillgänglig för alla barn 
och unga oavsett plånbok.

Isabell Korn (M), 
Kultur- och fritidsnämn-
dens ordförande underströk 
att dessa frågor diskuteras 
ingående med föreningarna. 
Finansieringsplanen måste 
vara genomtänkt och inte 
äventyra klubbarnas eko-
nomi eller ungdomsverk-
samhet. Dennis Ljung-
gren (S) frågade med 
all rätt om 6 Mkr 
verkligen räcker till 
fyra planer om nu 
föreningslivet 
bidrar med 
lika mycket. 
Den frågan 
lämnades 
dock obe-
svarad. Fast 

för den som är insatt är 
svaret nej. Fyra konstgräs-
planer kommer aldrig att 
understiga 20 Mkr. Ska 
detta vallöfte infrias måste 
det avsättas betydligt mer 
pengar. Förutom byggnatio-
nen krävs investeringar för 
att skötseln av dem. Den tra-
ditionella snöplogen är inte 
aktuell att använda på detta 
underlag... Det kommer att 
kosta, men det är samtidigt 
en efterlängtad och positiv 
satsning på ett föreningsliv 
som engagerar många barn 
och som det så känt heter – 
aktiva barn är lyckliga barn! 

Vallöften på G!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Michel Berndtsson
Marknad
0700-92 20 31
michel@alekuriren.se

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-74 99 40
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Frilans
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

Kilanda 
Marknad
Kristi Himmelfärds  Dag

Torsdag 2 juni kl 11-15
Toppenprogram hela dagen

Glöm inte

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Smakfulla godisgåvor och 
gammaldags karameller

NYHET! Glassbar i butiken
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Albert Voorn
OS-medaljör

Allt för häst och ryttare, hund och katt,
foder och strö • Uthyrning av hästtrailer

För mer info och bokning:
www.aleridsport.nu
eller ring
0303-74 28 30

Clinic för 

7-9
JUNI

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI
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2 juli 2011 
SKEPPLANDA 
BTK KORPCUP 
Anmäl ditt lag nu!  

www.skepplanda.se

Salong

0303-74 91 91
Mån-fre 9-18, lör 9-14 
Postvägen 4 (F.d. Ljuva Hems lokal)
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Pensionärer 
& barn 200:-
Herr 220:-
Dam 240:-

Gelénaglar

400:-
Ögonfransar

650:-

KLIPPNING

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
- Kappor 29:-/m

-  Vaxduk 30:-/m

- Markisväv 95:-/m

NÖJESTRIPP
Shabby chic 
hissgardiner 
& inredning

Nytt & begagnat
i Nygård
Öppet:
Fredagar kl 1500 - 1800

Lördagar kl 900 - 1500

VVS, El, Husgeråd, Tak och 
Vägg, Plåt, Skruv, mm.

Vägbeskrivning:
Tag 45:an mot Lödöse.
Där tar du av mot Nygård ca 4km.
Skylt visar, Nytt
& Begagnat.

Välkomna!
Vi bjuder på en kopp kaffe

ALAFORS. Positiva 
satsningar i skolan på 
9,7 Mkr.

Pengar som är mer 
än välkomna till utbild-
ningsförvaltningen.

– Nu känns det riktigt 
bra. Det här var vad vi 
behövde, säger sektor-
chef Annika Sjöberg.

Det var glada leenden hos 
utbildningsförvaltningen 
dagen efter Alliansens besked 
om nya miljoner till verksam-
heten.

– Vi har fått lämna önske-
mål och det slog väldigt väl 
ut måste jag säga. Behovet av 
nya läromedel är stort och 
därför känns just den miljo-
nen rolig. Det är länge sen vi 
kunde göra en sådan satsning, 
säger Annika Sjöberg.

Det var visserligen ett mer 
eller mindre måste då den nya 
skollagen med tillhörande lä-
roplaner ställervissa krav på 
nya läromedel. Likaså krävs 

att den nya skollagen imple-
menteras i höst. Till detta har 
en halv miljon avsatts.

– Eftersom vi har ett bud-
getunderskott känns det bra 
att inte behöva leta efter nya 
pengar. Nu har vi fått det som 
behövs för att kunna hänga 
med, menar Annika Sjöberg 
som också gladde sig åt tre 
friska miljoner till förskolan.

Stort behov
– Där har vi också ett stort 
behov och barngrupper-
na har tyvärr växt de senas-
te åren. Nu kan vi stoppa den 
utvecklingen och säkra kvali-
tén där det är som värst.

Utbildningsnämndens 
ordförande, Peter Korne-
sjö (M), underströk att detta 
bara är början.

–Vi har tagit våra första 
steg på Ales förändringsre-
sa. Löftet är en bättre skola 
och nu tar vi fram verkty-
gen. Sedan är vi väl medvet-
na om att allt inte handlar om 

pengar, men det är en själv-
klarhet att vi måste ha peda-
goger som vidareutbildar sig 
och resurser till kompetens-
höjning på olika nivåer, säger 
han.

Att pengarna skulle vara 
engångssatsningar demente-
rar han bestämt.

Dementerar
– Skulle vi först anställa för-
skollärare för att sedan göra 
oss av med dem? Det låter 
inte särskilt klokt, men givet-
vis måste vi hela tiden anpas-
sa organisationen efter anta-
let barn.

Ales placering på ranking-
en över landets grundskolor 
är en ständig följeslagare och 
det är Utbildningsnämnden 
ordförande medveten om.

– Målet är att bryta den ne-
gativa trenden och därför har 
vi satt fokus på lärandet och 
lärarnas kompetens. Vi vill 
skapa en bättre miljö i såväl 
förskolan som grundskolan. 

Lärartätheten är en av de vik-
tigaste faktorerna och det tar 
vi med oss in i nästa budgetar-
bete. Rom byggdes som sagt 
inte på en dag. Vi har fyra år 
på oss och skolan kommer att 
prioriteras hela vägen, beto-
nade Peter Kornesjö.

Nämnden och förvalt-
ningen brottas dock med ett 

prognostiserat underskott 
om 10 Mkr på årsbasis. Av 
dessa avser 7 Mkr Ale gym-
nasium, 2 Mkr grundskolan 
och 1 Mkr särskolan.

– Vi ser inte att detta går 
att lösa på något annat sätt 
än genom att tillskjuta mer 
pengar, därför har vi äskat hos 
Kommunstyrelsen. På Him-

laskolan och Bohusskolan går 
det just nu väldigt få elever, 
varför dessa enheter blir sär-
skilt dyra. Åtgärder får heller 
inte effekt tillräckligt snabbt. 
Jag tror alla har förståelse för 
den situation vi befinner oss i, 
säger Peter Kornesjö.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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NÖDINGE. 9,7 miljoner 
kronor till skolan.

Allianspartierna 
och Aledemokraterna 
öppnade till sist det 
omtalade kontot för 
särskilda satsningar.

– Vi gör som vi har 
lovat, men det tar tid 
när det är så mycket 
man vill göra samtidigt, 
sa Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael 
Berglund (M).

I budgeten för 2011 valde 
den nya politiska majorite-
ten att inte fördela 21 Mkr. 

Dessa reserverades istället 
för särskilda satsningar som 
partierna ville återkomma 
till senare. Efter fem måna-
der var timmen slagen, allt 
för sent enligt oppositionen, 
för en rad positiva initiativ. 
Ett förhandsbesked om att 
låta 5 Mkr satsas inom äld-
reomsorgen gavs i för två 
veckor sedan. Nu meddelade 
Allianspartierna och Alede-
mokraterna att 8,7 Mkr går 
till riktade åtgärder i grund-
skola och förskola. Försko-
lan får 3 miljoner kronor till 
ökad personaltäthet i försko-
lan och grundskolans per-

sonal får 3 miljoner kronor 
avsedda för kompetenshöj-
ning.

– Vi har varit ute och 
lyssnat på rektorer, lärare 
och elever. Bilden om vilka 
åtgärder som behövs just nu 
har blivit tydlig. Självklart 
önskar även vi att säcken med 
pengar hade varit större, men 
vi känner oss ändå nöjda med 
att kunna göra dessa insatser, 
menade Mikael Berglund 
och fortsatte:

– Personaltätheten har 
minskat de senaste åren i för-
skolan. Nu vill vi vända den 
utvecklingen och pengarna 
ska användas där behoven är 
som störst. Lugna och trygga 
barn lär sig mer och bättre. 
Det här är en satsning som 
även grundskolan kommer få 
nytta av.

Förutom traditionella 
former av kompetenshöjning 
föreslås mentorskap för, där 
lärare ska hjälpa varandra 
genom att analysera arbetet i 
klassrummen.

1 Mkr sätts i en så kallad 
socialfond för insatser mot 
identifierade ungdomsgrup-
per där särskilda behov finns.

– Det här är ett nytt posi-

tivt arbetssätt som flera andra 
kommuner använt sig av. 
Pengarna vänder sig främst 
till barn som växer upp i 
svåra hemförhållanden och i 
framtiden riskerar bli en stor 
kostnad för samhället. I vår 
kommun identifierar SSPF 
(skola, socialtjänst, polis och 
fritid) individer i utsatta mål-
grupper och pengarna blir 
nu verktyg som kan använ-
das snabbt där de som bäst 
behövs, berättade Rose-
Marie Fihn (FP).

Mötesplatser utreds
Mötesplatser för unga stod 
högt upp på Alliansens val-
manifest. Nu ska Ale bli 
medlem i KEKS som får i 
uppdrag att göra en massiv 
utredning om kommunens 
fritidsgårdar. Tanken är att 
ge svar på hur ungdomarna 
uppfattar dem idag och vad 
de önskar imorgon. Likaså 
ska det genomföras en bib-
lioteksutredning.

– Den kommer att bli väl-
digt omfattande och djup-
gående. Här handlar det 
dels om att ta reda på hur 
brukarna upplever bibliote-
ken idag dels vad personalen 

anser. Vi kommer att anlita 
en extern utredare och våra 
intresseorganisationer som 
till exempel Bilbliotekens 
vänner i Norra Ale och 
Surte-Bohus biblioteks- och 
kulturförening kommer 
också att medverka i utred-
ningen, redogjorde Kultur- 
och fritidsnämndens ordfö-
rande Isabell Korn (M).

Det blir också pengar till 
att hålla öppet Ale gymna-
sium som mötesplats under 
sommaren.

– Vi ser gärna en fortsätt-
ning på det som startade 
förra året, men det ska helst 
vara öppet på eftermiddagar 
och kvällar, betonade Isabell 
Korn.

Mötesplats Ungdom som 
hittills har drivits som pro-
jekt verkar nu vara förankrat.

– Verksamheten är upp-
skattad bland ungdomarna 
så vitt vi vet idag, men vi vill 
inte låsa oss vid någonting 
just nu eftersom vi först ska 
genomföra en utredning om 
mötesplatserna, sa Korn.

Den nya majoriteten 
menar att detta är början 
på något helt nytt. De har 
på kort tid frigjort resurser 

som de menar har använts 
felaktigt och på så vis kunnat 
ändra kursen. Inför 2012 
kommer det bli än tydligare.

– Inför 2011 hade vi bara 
några veckor på oss innan 
budgeten skulle klubbas. Vi 
fick ta de siffror som låg till 
buds. Vi är redan inne i bud-
getarbetet för nästa år och 
har därför mer tid på oss att 
omfördela pengar, ta bort 
onödigt och satsa nödvän-
digt, förklarade Jan A Press-
feldt (AD) nöjt.

Oppositionen var glada att 
pengarna äntligen offentlig-
gjordes

– Frågan är bara vad detta 
kommer att kosta på helåret? 
Pengarna gäller ju i princip 
bara hösten, sen måste det 
fram nya eller är satsningen 
bara tillfällig? 3,5 Mkr i kom-
petenshöjning på drygt fyra 
månader känns också naivt. 
Hur ska de hinna med? Fast 
visst är det skönt att peng-
arna kommer till användning 
i skolan, säger kommunalråd 
Paula Örn (S) i en kommen-
tar.

Satsningar för 10 miljoner

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

SATSNINGAR
Implementering av ny skolplan 500 000 kr
Nya läromedel  1 000 000 kr
Ökad personaltäthet förskolan 3 000 000 kr
Kompetenshöjning i skolan 3 000 000 kr
Mentorskap, lärare hjäper lärare 500 000 kr
KEKS utredning mötesplatser 30 000 kr
Biblioteksutredning  100 000 kr
Mötesplats sommar  220 000 kr
Dansinriktning kulturskolan 100 000 kr
Mötesplats Ungdom  250 000 kr
Socialfond   1 000 000 kr
Totalt:    9 700 000 kr

Skolan den stora vinnaren!

På måndag är det sedvanligt 
nationaldagsfirande i Präst-
alund. När fanborgen for-

merats och flaggan hissats 
blir det tal av UEFA-delegat 
Gerhard Sager, tillika lärare 

på Ale gymnasium. Sager har 
varit i fotbollens tjänst inom 
en lång följd av år med upp-
drag såväl nationellt som in-
ternationellt.

Den musikaliska under-
hållningen kommer från 
Blåsorkestern Larmet, Stuf-
fa-Stig med Älvorna, kvartet-
ten Claes Änglar samt folk-
musikgruppen Alegato.

– Vi hoppas att vädret är 
med oss och att aleborna 
sluter upp i stor omfattning, 
säger Hugo Wallberg, ord-
förande i Föreningen Natio-
naldagens firande i Ale.

Traditionsenligt nationaldagsfirande i fagra Prästalund

Måndagen den 6 juni firas nationaldagen i Prästalund, 
Starrkärr.  Arkivbild: Allan Karlsson

STARRKÄRR. Som sig bör blir det nationaldagsfi-
rande i Prästalund.

Arrangemanget vid hembygdsgården tar sin 
början klockan ett då fantåget inleder sin vand-
ring från Starrkärrs kyrka.

Årets högtidstal hålls av Gerhard Sager från 
Skepplanda.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Och pengarna är mer än välkomna

Peter Kornesjö (M), Utbildningsnämndens ordförande i Ale med sektorchef Annika Sjöberg, 
som båda gladdes åt nya friska miljoner.
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Öppettider under helgerna

1 juni  10-12
2 juni stängt
3 juni stängt
4 juni  stängt
5 juni stängt 
6 juni stängt
7 juni 10-17

www.alebyggen.se

Välkommen

BanaVäg i Väst

Informationsmöte, byggstart på 
deletappen Alvhem–Kärra
BanaVäg i Väst bjuder in till informationsmöte om 
pågående och kommande arbeten på den 12 kilo-
meter långa utbyggnaden av E45 mellan Alvhem 
och Kärra.

Fokus på utbyggnaden mellan  
Tingberg och Hönebäck  
Tisdag 7 juni klockan 19.00 på Lödöse Museum.

Fokus på utbyggnaden mellan  
Hönebäck och Glässnäs  
Onsdag 8 juni klockan 19.00 på Lödöse Museum.

För delen mellan Alvhem och Tingberg kommer 
informationsmöte att hållas när Trafikverket upp-
handlat entreprenör för sträckan. 

Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

Senaste nytt hittar du på www.banavag.se

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt 
långsiktig planering av det samlade transportsystemet. 

www.trafikverket.se
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Folkpartiet libera-
lernas Landsmö-
te tog ställning för 

lärarlegitimation 1997. 
Det dröjde till 2005 innan 
Folkpartiet hade överty-
gat resten av Alliansen om 
fördelarna med att lärare 
måste vara behöriga för att 
få en fast anställning. Nu 
införs det!

Även Lärarnas riksför-
bund har drivit frågan om 
lärarlegitimation länge - 
ända sedan början av 1990-
talet enligt förbundets ord-
förande Metta Fjelkner. 
Hon har kallat beslutet för 
en historisk skolreform.
Frågan om vad som ska 
krävas för att bli behörig 
arbetar Utbildningsdepar-
tementet med. Från den 1 
juli ska lärare och förskollä-
rare kunna ansöka om legi-
timation hos Skolverket.

Flera stora föränd-
ringar på skolans område 
är under införande. Denna 
mandatperiod genomförs 
gymnasiereformen, lär-
lingsreformen, lärarutbild-
ningsreformen och natio-
nella prov. Utbildnings-
minister Jan Björklund 
(FP) är dock inte nöjd än. 
Skolan kommer att behöva 
många fler reformer för 
att komma på helt rätt 
bana igen, säger han.
 Ett par saker vi måste ta i 
mer grundligt med är skolor 
i utanförskapsområden som 
har låga resultat och låg 
status. Många elever och 
föräldrar flyr därifrån.

Så här ska skolan byggas 
om:
• Ny gymnasiereform. I 
höst startar den nya gym-
nasieskolan. För elever på 
yrkesprogram är det inte 
längre obligatoriskt att 
läsa till högskolebehörig-
het. Yrkesämnen får mer 
tid. Högre antagnings-
krav till gymnasiet samt 

införs en yrkesexamen och 
en högskoleförberedande 
examen. Samtidigt införs 
nya ämnesplaner.
• Nationella prov i SO och 
NO införs i årskurs 6 och 9.
• I höst återinförs gymna-
sieingenjörsutbildningen 
på försök genom att ett 
fjärde år läggs till.
• En utredning ser över 
gymnasiesärskolan.
• I höst blir lärlingsutbild-
ning en permanent del av 
gymnasieskolan.
• Läsa-, skriva-, räknasats-
ningen förlängs till 2012 
och omfattar då 650 miljo-
ner.
• Fem introduktionspro-
gram ersätter de individu-
ella programmen.
• Lärarlyftet. Regeringen 
investerar drygt fyra mil-
jarder i lärarfortbildning 
2007-2014. Lärarna behål-
ler minst 80% av sin lön 
under utbildningen.
• Satsning på det pedago-
giska ledarskapet. En fort-
bildning för rektorer i styr-
nings- och ledarskapsfrå-
gor ska genomföras under 
2011.
• Betyg från årskurs 6 införs 
från och med hösten 2012.
• Fler steg i betygsskalan.
• Nya kurs- och läroplaner.
• Försök med spetsutbild-
ningar till 2014.
• Utökad undervisningstid i 
matematik.
• Satsning på matematik, 
naturvetenskap och teknik 
förlängs till 2012 (400 mil-
joner.)
• Satsning på jämställdhet.
• Åtgärder för att motverka 
mobbing.

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Det ska bli en rondell 
där Carlmarks villa 
låg. Trafiken från 

motorvägsmotet in till sam-
hället ska passera genom 
den rondellen. Hur vill du 
att den ska se ut? Våra folk-
valda kan tänka sig att göra 
något fint av den. I verk-
samhetsplanen för 2011 
säger kommunfullmäkti-
ge att

Nya E45 ska vara ett 
skyltfönster för kommunen 
och dess närmiljö ska hållas 

ren och snygg. Det offent-
liga rummet vid infarterna, 
i och kring våra orter, skall 
via åtgärder förskönas och 
hållas i ordning för att 
ytterligare inbjuda till Ale.

Bibliotekets vänner vill 
medverka till att rondellen 
utformas på ett spännande 
sätt. Hur vill du ha den? 
Vad skall den heta? Skriv 
till Alekuriren och berätta!

Bibliotekets vänner i norra Ale

Så ska skolan byggas om!

Entrén till Älvängen – som du vill ha den!
Aroseniusrondellen. Ivar 
Arosenius gjorde den här 
bilden för mer än hundra år 
sedan. Den heter Det tju-
gonde århundradet. Det här 
skulle kunna vara Ivars för-
slag till utsmyckning av 
den nya rondellen. Med en 
blandning av satir och ironi 
över det moderna sam-
hället låter han stressa-
de människor springa som 
i ett ekorrhjul. Det elek-
triska ljuset och reklamen 
har gjort entré i gatumil-
jön. Vad är det han målar? 
En hatt! Visst kan väl Ivars 
bild ge oss impulser till hur 
vi ska smycka rondellen. 

Med jobbet i den ena 
handen och betyget i den 
andra firade lärlingarna på 
Lärlingsgymnasiet i Ale  sin 
studentexamen.

I lövade och smyckade lä-
rosalar med trerättersmeny, 
tal, sång och musik avtacka-
des och lyckönskades anställ-
ningsbara yrkesungdomar  
inom husbyggnad, måleri, 
anläggning, personbil, tung 
transport och industri.

– Lärlingarna har under 
sina tre år  gått den smartaste 
vägen till jobb. De har blivit 
skolade  av näringslivet, vilket 
gett dem en oerhört aktuell 
kompetens och råg i ryggen.

– Lärlingsgymnasiet har  
redan ett brett utbildnings-
utbud, men har ansökt om 
att redan till årsskiftet  starta 
plåtslageri, rörmokeri och 
fastighetsskötsel. Utbild-
ningsformen har kommit till 
Ale för att stanna, säger Ma-
rianne Jakobsson grundare 
av Lärlingsgymnasiet.

En helt fantastisk upp-
slutning av familj, släkt och 
vänner fanns på plats vid stu-
dentutsläppet.

Fotograf: Staffan Morvist 

Första lärlingsstudenterna!

Den första årskullen lärlingsstudenter lämnade efter tre år Lärlingsgymnasiet i Ale.

Det var många som ville gratulera studenterna när de kom 
ut på Hålstensvägen i Älvängen.

 PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN, ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00                                  www.ale.se
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I slutet av augusti startar en PREP-
kurs för par med små barn och som 
bor i Ale eller Kungälvs kommun.

Kursen ordnas av Kungälv/Ale 
familjerådgivning i samråd med 
studieförbundet Sensus. 

PREP står för The prevention 
and relationship enhancement 
program och är ett förebyggande 
program som stärker förhållandet. 
Programmet är utvecklat i Denver, 
USA och är baserat på 25 års forsk-
ning omkring samliv, samspel och 
kommunikation i parrelationer.

Kursen vänder sig till par som 
vill fördjupa, stärka och vårda sin 
relation. Syftet är att ge delta-
garna verktyg och modeller för 
en varaktig kärlek. PREP är inte 
terapi utan friskvård för relationen. 
Kursen bygger på att paret kan 
arbeta självständigt med frågorna 
i materialet samt göra uppgifter 
mellan kurstillfällena. 

Innehåll
Varje kurstillfälle fokuserar på ett 
tema:

Förälskelse, kärlek och vänskap 
– varför blev vi ett par
Förväntningar på varandra och 
förhållandet
Konfliktmönster som kan 
ödelägga
Kommunikationsfärdigheter för 
trygga och tydliga samtal
Modell för problemhantering
Förlåtelse och försoning

Sensualitet, intimitet och sexu-
alitet
Grundvärderingar, prioritering-
ar och livsåskådning

Kursdatum
Tisdag den 30 augusti  
kl 17.00–19.30
Måndag den 12 september 
kl 17.00–19.30
Tisdag den 27 september
kl 17.00–19.30
Måndag den 10 oktober
kl 17.00–19.30
Tisdag den 25 oktober
kl 17.00–19.30
Måndag den 7 november
kl 17.00–19.30

Plats
Familjerådgivningen, Uddevalla-
vägen 1, Kungälv.

Kursledare
Familjerådgivare Kerstin Berfenhag 
och Majsan Malmvall.

Avgift
1 500 kr per par (inklusive litteratur 
250 kr per person). 

Anmälan
Anmäl er senast 15 augusti 2011 
till Kungälv/Ale familjerådgivning
tfn 0303 23 91 00.

För mer information
Ring familjerådgivningen på tfn 
0303 32 91 00 – om ni inte får 
svar, lämna namn och tfn så ringer 
familjerådgivarna upp.

En god man/förvaltare med gedi-
gen erfarenhet sökes till särskilt 
uppdrag. Är du rätt person eller 
känner du någon som är det, kon-
takta Eva Schiller, överförmyndar-
handläggare på Ale kommun, på
tfn 0303 33 02 68. Du kan också 
e-posta till eva.schiller@ale.se.

From 13 juni ändras telefontider 
för färdtjänsten i Ale kommun.
Följande telefontider kommer gälla: 

Måndag:  kl 10.00–11.30
Onsdag:  kl 10.00–11.30
Torsdag:  kl 10.00–11.30

För mer information ring tfn 0303 
37 12 92 eller besök www.ale.se.

Detaljplan över rubricerat område 
har utarbetats och finns, för andra 
gången, utställd för granskning 
från och med den 1 juni till och 
med den 29 juni 2011. Detaljpla-
nen har tidigare varit föremål för 
samråd och programsamråd samt 
utställning. Planområdet är cirka 50 
hektar stort och ligger omedelbart 
sydväst om Starrkärrsvägen och i 
anslutning till Aroseniusskolan och 
Madenområdet i Älvängen. 

Syftet med detaljplanen är att dels 
ge förutsättningar för uppförande 
av nya bostäder förlagda i såväl 
småhus som flerfamiljshus, dels 
möjliggöra utbyggnad av erforder-
lig ny infrastruktur och service.
Förslag på detaljplan följer gällan-

de översiktsplan för Ale kommun.
Delar av fastigheten Utby 4:5 löses 
in för att genomföra planen. Se 
plankartan.

Detaljplanen finns utställd för 
granskning under tiden den 1 juni 
till den 29 juni 2011 på följande 
plats:

Medborgarkontoret, Nödinge 
(expeditionstider mån–tor kl 
08.00–16.00, fre kl 08.00–15.30) 
Kommunhuset, Sektor sam-
hällsbyggnad, Alafors (expedi-
tionstider mån–tor kl 08.00–
16.00, fre kl 08.00–15.30)
Älvängens bibliotek (öppet-
tider: mån och ons kl 10.00–
19.00, tis och tor kl 10.00–15.00, 
fre–sön stängt)

Detaljplanen finns även att se på 
kommunens webbplats:
www.ale.se -> Bo och Bygga -> De-
taljplanering -> Pågående planer

Upplysningar om planförsla-
get lämnas av planarkitekt Erik 
Wikström 0303- 33 02 43, erik.
wikstrom@ale.se. och stadsarkitekt 
Måns Werner 0303- 33 03 22. 

Eventuella synpunkter framförs 
skriftligt till Samhällsbyggnads-
nämnden i Ale kommun, 449 80 
Alafors, senast den 29 juni 2011. 
Den som inte framfört skriftliga 
synpunkter senast under utställ-
ningstiden kan förlora rätten att 
senare överklaga beslutet att anta 
planen.

Få hjälp med att stärka er relation

Ny utställning av detaljplan  
för Kronogården i Ale kommun

Nya telefontider  
för färdtjänst
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Bryt upp, bryt upp! 
Den nya dagen gryr

Ale kommun vill gratulera alla treor på 
studenten och önska ett lycka till i framtiden 
med hjälp av Karin Boyes odödliga ord: ” Nog 
finns det mål och mening i vår färd – men det 
är vägen, som är mödan värd”. Grattis!

Sökes: 
erfaren god man



ÄLVÄNGEN. Det var 
upprört på Hövägens 
förskola.

Föräldrar protes-
terade kraftfullt mot 
att barngrupperna har 
blivit allt större i för-
skolan.

– Jag lovar bot och 
bättring. Vi tillför just 
nu tre miljoner för att 
öka lärartätheten, sa 
Utbildningsnämndens 
pressade ordförande, 
Peter Kornesjö (M).

Han är ny både på posten 
och i politiken. Mötet med 
de upprörda föräldrarna i 
Älvängen var en ny lärdom.

– Jag blev något förvånad 
av stämningen. Det var jag 
inte riktigt förberedd på. Jag 
måste ge min kollega Dennis 

Ljunggren (S) ett stort tack 
för det här hade varit svårt att 
reda ut själv, erkände Korne-
sjö efteråt.

Kritiken rörde främst an-
talet personal på Hövägen 
och Olof Persgårdens för-
skolor.

Att äta frukost med över 20 
barn bedöms som en hopplös 
uppgift, men inte helt ovanlig 
enligt föräldrarna.

– Det räcker att det händer 
något och en av pedagoger-
na måste gå undan med ett av 
barnen, då är det en perso-
nal kvar. Vilken säkerhet ga-
ranterar ni våra barn? Den 
här stadiga nedgången med 
antalet personal har nått en 
nedre gräns eller var tycker ni 
den går? Skulle ni själva vilja 
sätta era barn på dessa avdel-
ningar?

Frågorna haglade från 
föräldrarna som menade att 
kommunen gräver sin egen 
grav om inte förskolans kva-
lité ses över. Oavsett hur fin 
vägen blir kommer ingen att 
flytta hit var det tydliga bud-
skapet och föräldrarna på 
plats ansåg det till och med 
möjligt att köra barnen till en 
annan kommun.

Ingen tvekan
– Jag skulle definivit sätta 

mina barn här!
Utbildningsnämndens 

vice ordförande Dennis 
Ljunggren svarade utan att 
tveka och hjäpte sin politis-
ka motståndare.

– Jag vet att kommunens 
verksamhet är bra, men för-
står samtidigt er oro. Den ska 
vi ta med oss och diskutera. 

Peter och jag är helt över-
ens om att göra det bästa för 
barnen, men ni borde ha lyss-
nat på oss socialdemokrater i 
valrörelsen. Vårt parti lovade 
15 barn på tre pedagoger och 
det hade inte kostat kommu-
nen något. Det var en sats-
ning från staten, sa Ljung-
gren och stal en politisk 
poäng med glimten i ögat.

Peter Kornesjö,nuvarande 

enhetschef Agneta Lind-
fors och tillträdande Hanna 
Henriksson försökte ge lug-
nande besked utan att lova för 
mycket.

– Nu finns det tre miljo-
ner extra att använda på för-
skolor där det finns särskil-
da behov eller där persona-
len upplever att det behövs. 
Vilken bedömning som görs 
här kan inte jag svara på, men 

vi har avsatt medel för just 
lärartäthet i förskolan. Jag 
hoppas självklart att något 
ska komma er till del.

Föräldrarna lovades en ny 
träff i augusti och deras bud-
skap till dess var tydligt.
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Föräldrar kräver 
mindre barngrupper

En bilbrand inträffade tidigt på onsdagsmorgonen, vid halv tre-tiden på 
Folkets Husvägen i Nol. Fordonet blev helt utbränt. Räddningstjänstens 
personal från Nol ryckte ut till platsen.

Text: Jonas Andersson   Foto: Christer Grändevik

Bilbrand i Nol

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

Tisdag 7 juni
kl 18.30 på Folkets Hus i Nol

S-GRUPP/
MEDLEMSÖTE

VÄLKOMNA!

Ahlafors Fria Skola
inbjuder till

���������
Onsdagen den 8:e juni 16-19

Tipspromenad, ansiktsmålning, 
café m.m.

Alla är hjärtligt välkomna
önskar elever & personal
vid Ahlafors Fria Skola

Ett luftslott alla tror på – ny förening ska aktivera unga
ÄLVÄNGEN. – Vi kan 
inte vänta längre, något 
måste hända nu!

Ett antal drivande 
föräldrar bildade Fören-
ingen Luftslottet.

Nu vill de skapa en 
attraktiv mötesplats 
för – och med – lite 
äldre ungdomar.
Det har gått i en rasande fart. 
Första mötet i föräldragrup-
pen var i februari, men redan 
då blev de överens om målet.

– Vi måste visa våra ung-
domar att det går att påverka 
sin situation. Idag ser många 
inget alternativ till att hänga i 
centrum. De har ingen natur-
lig mötesplats och det måste 
vi hjälpa till med, säger Börje 
Olofsson.

Samtidigt tog förening-
en kontakt med kommunled-
ningen för att ge sin syn på 
saken och lyssna till deras re-
aktioner.

– Vi har fått ett helt otroligt 
positivt bemötande. Det känns 
som att vi har hela kommunen 
i ryggen, från politiker som 

Mikael Berglund till tjänste-
män som Birgitta Augusts-
son, säger Jens Svensson 
och ser faktiskt aningen för-
vånad ut.

– Jag trodde det skulle bli 
problem och ifrågasättas mer, 
men de är med och puschar 
oss.

Förhoppningen är att inom 
kort kunna göra klart med en 
lokal. Här ska ungdomar själva 
få vara med och bland annat 
renovera.

– Vi har en bra kontakt med 
lärlingsgymnasiet i Älvängen 
och de tycker projektet låter 
så intressant att de vill vara 
med och satsa. Vi tänker oss 
ett garage med mycket prak-
tisk verksamhet, men också 
ett socialt utrymme där man 
bara kan sitta och snacka, säger 
Börje Olofsson.

Än så länge består förening-
ens styrelse bara av vuxna, men 
det är inte tanken på sikt.

– Nej, det här vill vi ska bli 
ungdomarnas egen sak. Ibland 
måste någon visa vägen och 
det kan vara svårt i början 
med alla kommunala kon-

takter och uppgörelser, säger 
Börje Olofsson.

Vad föreningen vill är att få 
någon form av drifts- och hy-
resbidrag till verksamheten.

– Det krävs en insats för 
att göra något bra för den här 
målgruppen som inte spelar 
fotboll eller bandy, menar 
Börje Olofsson.

En av verksamheterna som 
föreningen försöker locka med 
är Folkrace.

– Här samarbetar vi med 
ÄMK och det är ju en sport 
som tilltalar många killar. De 
får lära sig köra både i teori och 
praktik. Tanken är att bilarna 
sedan ska stå i ett garage vid 
den nya mötesplatsen, säger 
Jens Svensson.

Med ett bidrag från Vakna-
fonden har redan två folkra-
cebilar köpts in, en tredje kan 
vara på gång.

– Vi har satsat på Volvo 740 
eftersom Redox sponsrar oss 
med alla reservdelar, avslöjar 
Jens Svensson.

Luftslottet ser ut att bli 
något annat än bara luft...

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Utbildningsnämndens vice ordförande, Dennis Ljunggren (S), fick hjälpa till att reda ut be-
greppen när föräldrarna på Hövägens och Olof Persgårdens förskolan protesterade mot för 
stora barngrupper.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Föreningen Luftslottet, från 
vänster; Ulla Pärlebring, 
Mike Lundgren, Kent Knopp, 
Jens Svensson, Börje och 
Jeanette Olofsson. Föräld-
ragruppen ser gärna att fler 
ansluter. Målet är att skapa 
en ny attraktiv mötesplats 
för lite äldre ungdomar.
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NOL. Pendeltågen 
kommer att utgöra 
navet i kollektivtrafiken 
i framtidens Ale.

När gångbron mellan 
Nols samhälle och 
pendelstationen lyftes 
på plats över nya E45 
rådde dock trafikkaos.

– Vi ska se om det 
går att tidigarelägga 
nästa brolyft så vi inte 
stör när trafiken är 
som tätast, säger Per-
Anders Andersson på 
Västtrafik.

För att nå Ales fem pendelsta-
tioner byggs fem gigantiska 
gångbroar över nya E45. Den 
bärande konstruktionen är av 
stål och fasaderna är av härdat 
glas. I Nol lyftes i lördags den 
första på plats. Byggverket 
mäter 48 meter på längden och 
väger 50 ton. Gångbron bygg-
des i Alafors och transportera-
des med trailer till Nol, där två 
större kranbilar väntade.

– Det krävs precision och 
noggranna beräkningar av 
både konstruktör och de som 
har uppdraget att lyfta den 
på plats. Denna gång gick allt 
enligt planerna, men visst tar vi 
med oss en del värdefulla erfa-
renheter till nästa gång, säger 
Per-Anders Andersson.

Det här var den första av 
fem långa gångbroar som nu 
förbereds. Den i Bohus blir 
längst och är cirka 55 meter 
lång.

– Vi kommer att försöka ti-
digarelägga själva insatsen för 
att inte trafiken som leds förbi 
ska drabbas alltför mycket. I 
lördags inträffade en olycka 

på lokalvägen, vilket fick till 
följd att det blev stopp i trafi-
ken under en period, berättar 
Per-Anders Andersson.

Nästa gångbro som ska 
lyftas är i Surte, men det 
kommer att ske innan trafi-
ken är påsläppt på vägen vilket 
underlättar arbetet. Totalt har 
pendelstationerna med till-

hörande gångbroar beräknats 
kosta 262 Mkr.

50 ton gångbro på plats
– Allt gick enligt planen

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Gångbron i Nol är den första av fem som ska gå över nya E45. I lördags lyftes den på plats. 
Byggnadsverket väger 50 ton och är 48 meter lång.

Arbetet kräver precision och noggranna beräkningar, inte 
minst av dem som sköter kranbilarna.

www.alefast.se | Älvängen | Tel: 0303-74 82 10

Prisvärda fastigheter

Ytterligare info med vägbeskrivning mm:  www.alefast.se
Passar inte våra visningstider: Ring för personlig visning!

SURTE: 1½-PLANSVILLA MED KÄLLARE/GARAGE OCH DUBBELGARAGE
Mycket välbyggd, arkitektritad villa i tegel men med eftersatt underhåll. 6 rum och 
kök. Stor källare med bland annat hobbyrum och garage. Centralvärme som kan 
förnyas. Sidobyggt dubbelgarage. Mycket lugnt villaområde, 15 min till Göteborgs 
centrum när nya E45 invigs 2012. Nära till allmän service. Goda kommunikationer 
med nya tåg/busspendeln (2012). 

• Begärt pris: Kr 1.700.000/bud
• Visning: Torsdag 2 juni kl 13-14

ALAFORS: VÄLBYGGD 1-PLANSVILLA M KÄLLARE/GARAGE
Gedigen äldre villa i tegel, byggd 1966, om 5 rum och kök. Stor källare med inbyggt 
garage. Stor uppvuxen trädgård med buskar och träd. Centralvärme med elpatron, 
cirka 22.000 kwh/år. Byggnaden i mkt gott skick, ingen fukt, inga skador. - Del 
av tomten skall avstyckas och säljes för sig. Ca 2000 m2. Lugnt och fint område, 
luftigt och soligt beläget. 

• Begärt pris: Kr 1.875.000 exkl tomt. Beg. pris tomt: 400.000 kr
• Visning: torsdag 2 juni kl 12-13

SKÖNNINGARED: RYMLIG VILLA I NATURSKÖNT OMRÅDE!
1-plansvilla, 127 m2,  med stora luftiga utrymmen, byggd 1992. 6 rum varav 4 sovrum. Stort ljust kök. Carport för två bilar. 
Uteplats i västerläge med utsikt över jordbrukslandskapets betande hästar. 1 km till blivande motorvägspåfart E45, 20 min till 
Gbg centrum. Nära pendelstation, skolor och allmän service i Älvängen och Skepplanda. 

• Begärt pris: Kr 2.250.000
• Visning: Torsdag 2 maj kl 14-15

 0705-44 80 55      0705-41 41 86

IGÅNG

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Älvängen  |  0303 74 80 40

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Matbutiken i Älvängen

Priserna gäller tom 5/6-2011. Reservation för slutförsäljning

I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 
tar du enkelt ut kontanter!!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Just nu!

Grillkol
/briketter
2,5kg, Ordinarie pris 39,95/st

3 för 99:-

Just nu!

Libero 
Blöjor
Handla andra varor för minst
300:- och du får köpa 1 paket för 
endast 89:-. Handla för 600:- och 
du får köpa 2 för 89:-/st osv. 
Max 3 paket/kund 
Gäller hela året.

89:-/st
Har du upptäckt vår uttagsautomat?
Behöver du kontanter? Stå inomhus i värme 

och ljus och ta ut dina kontanter!

NÖDINGE. Nästa höst 
kommer ett nytt miljö-
vänligt äldreboende att 
stå klart i Nödinge. 

I torsdags togs det 
första spadtaget för 
byggnaden som ska 
rymma 40 lägenheter. 

Unikt för boendet 
är att det kommer att 
finnas ett separat till-
lagningskök.

Projektet har dragit ut på 
tiden vilket resulterat i plats-
brist inom äldreomsorgen 
i Ale kommun. Men nu är 
bygget, som leds av Skanska, 
igång och inflyttning beräk-
nas ske från den 1 september 
2012.  

Genom bland annat effek-
tiva installationer och nog-
granna val av material ska 
bygget miljöcertifieras.

För att öka de äldres väl-
befinnande kommer all mat 
att tillagas i ett separat kök i 
anslutning till boendet.

– Jag är jätteglad att det 
blev så. Det är speciellt vik-
tigt för gamla människor att 
få nylagad och näringsrik 

mat. Det är även viktigt ur 
ett samhällsperspektiv, säger 
Boel Holgersson, ordfö-
rande i Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden. 

Hon berättar också att 
man tänker fortsätta arbetet 
med att förbättra maten i 
kommunen, bland annat på 
skolorna. 

Det nya äldreboendet är 
till för personer med stora 
omvårdnadsbehov, likt Vika-
damm i Älvängen.

– Det kommer att bli ett 
modernt äldreboende som 
planeras utifrån de boendes 
behov, säger Boel Holgers-
son.

JOHANNA ROOS

NYGÅRD. Nytt och 
begagnat under samma 
tak.

Dessutom en salig 
blandning av olika pro-
duktgrupper.

Hos Ove och Jaana 
Parkås i Nygård finns 
det mesta.

Nytt & Begagnat. Så heter den 
butik som Ove och Jaana Parkås 
har öppnat hemma på gården i 
Skiltorp, Nygård.

– Det kanske är början på ett 
köpcentrum. Granne med oss 
har vi ju Gårdsbutiken, skrattar 
Ove.

Prisvärt oavsett om det gäller 
byggnadsmaterial eller hus-

geråd. Det är grundkonceptet 
som Ove och Jaana jobbar efter.

– Vi är precis i uppstarten, 
men har redan haft en hel del 
kunder på besök. Vi mark-
nadsför oss mycket genom vår 
hemsida där vi har regelbundna 
kampanjerbjudanden, förklarar 
Jaana.

Istället för att folk åker till 
tippen med sina vitvaror, skåp 
och dörrar står Ove och Jaana 
beredda att ta hand om pry-
larna.

– Vi kollar så att grejerna 
funkar, annars fixar vi det. Ett 
begagnat handfat behöver inte 
vara dåligt bara för att någon 
har beslutat att renovera bad-
rummet hemma och köpa nytt, 
säger Ove.

– Poängen är att vi ska vara 
billiga. Vi köper upp konkurs-
partier varför kunderna kan 
göra en hel del klipp hos oss, 
lovar Ove.

I loppisavdelningen finns 
mycket roligt att fynda, alltifrån 
gamla kassettband och LP-ski-
vor till glas och ljusstakar.

– Sedan vill jag slå ett slag för 
vår sektion med hygienartiklar; 
tvättmedel, tvål, tandkräm och 
så vidare, säger Jaana.

I framtiden har Parkås en 
vision om att växa och utveckla 
verksamheten ytterligare.

– Vi har många idéer och en 
ambition om att kunna leva på 
detta vad det lider, avslutar Ove 
Parkås.

JONAS ANDERSSON

Lite av varje hos Parkås
– Nytt & Begagnat har öppnat i Nygård

Jaana och Ove Parkås har öppnat Nytt & Begagnat i Nygård som erbjuder lite av varje, allti-
från rengöringsmedel och husgeråd till vitvaror och verktyg. 

Första spadtaget för nytt äldreboende

Påbörjat. Det första spadtaget för det nya äldreboendet i Nödinge togs i torsdags av Mikael 
Berglund, kommunstyrelsens ordförande, Anders Erlandsson, regionchef i Skanska Sverige 
och Boel Holgersson, ordförande i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.

Erik Olsson och Emil 
Mörk från Folkuniversite-
tet gästade Nol Folkets Hus 
för att under två dagar ge-
nomföra utbildningen Eko-
nomismart på uppdrag av 
kommunens individ- och 
familjeomsorg. Projek-
tet syftar till att hjälpa unga 
vuxna att bli medvetna kon-
sumenter med verktyg att 
göra aktiva val, identifie-
ra risker och undvika över-
skuldssättning. Målgruppen 
är unga vuxna som uppbär 
försörjningsstöd. På utbild-
ningen deltog också perso-
nal från bland annat Arbets-
marknadsenheten och IFO. 

– Vi lever i ett konsum-
tionssamhälle men har inte 
verktygen att klara av det, 
säger Erik Olsson.

Konceptet bygger på att 

det är unga som möter unga, 
på deras villkor. Utbildning-
en ger deltagarna konkre-
ta tips och praktiska verktyg 

för att klara vardagen och 
hur man undviker de största 
fallgroparna.

❐❐❐

Unga vuxna utbildas i Ekonomismart
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Erik Olsson föreläste om vikten att göra ekonomiskt smarta 
val.

Mikael Berglund, Anders Erlandsson och Boel Holgersson 
nöjda med att första spadtaget äntligen är taget för det nya 
äldreboendet i Nödnge vid Klockarevägen.
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Komplett rid och hästanläggning endast 4 mil norr om 
Göteborg. Här finns nytt boninghus, komplett ridhus med 
stall, kafeteria, lägenhet samt paddock. Fastigheten ligger 
dessutom vackert belägen med sol hela dagen och gott 
om ridvägar i dess närhet. Ridhuset byggdes 1999 och 
boningshuset 2006.

ADRESS ULVSTORP 247
BOYTA 128 M²/ 4 ROK 
AREAL CA 5 HA.
PRIS 6 400 000 KR/ BUD

VISAS BOKA TID 
MÄKLARE PETER 
ERIKSSON 0322-785 52

NOL

RID & HÄSTANLÄGGNING

Med cykelavstånd till Skepplanda och bra pendlings- 
möjligheter till Göteborg ligger denna nyrenoverade 
hästgård med magnifik utsikt över dalgången. 
Denna gård är verkligen värd ett besök. Välkomna!

ADRESS SKÅR 220
BOYTA CA 150 M²/5 ROK 
AREAL ÅKER 8 HA
PRIS 2 950 000 KR/BUD

VISNING 8/6 KL 17-18 
12/6 KL 15-16 
RING FÖR ANMÄLAN 
MÄKLARE PETER 
ERIKSSON 0322-785 52

SKEPPLANDA

HÄSTGÅRD

Högt och vackert ligger Björsjödal 490 beläget, ett litet 
men mycket välskött hus om 2 rok och uterum, gäststuga 
om ca 16 kvm med ett sovrum och tvättstuga samt ett 
stort dubbelgarage. Här bor man naturnära och men 
härliga utblickar men ändå nära till service och  
kommunikationer i Nödinge.

ADRESS BJÖRSJÖDAL 490
BOYTA CA 54+16M²/3 ROK
TOMTAREA 1 475M² FRIKÖPT
PRIS 1 400 000 KR/BUD

VISNING 9/6 KL 18:00-18:30. 
RING FÖR ANMÄLAN
ANSVARIG MÄKLARE KARIN 
BREDEGÅRD 0322-785 53

NOL

VILLA

Vard 10-19, lörd 10-15, sönd 11-15 • Ale Torg 0303-22 93 17 
www.klippstudion.se

Kanonpris!

300 kr
Ord pris 650 kr 

Behandlingstid 75 min

Permanent
fransböjning
med färg

Vi tar emot Friskvårdscheckar och Friskvårdskuponger

NÖDINGE. Klöverdagen 
i Nödinge hade vädrets 
makter emot sig i lör-
dags.

Blåst och nederbörd 
lockade inte lika många 
till Klöverstigen som 
under fjolåret.

Ändå gav arrange-
manget 1000 kronor till 
Moldavieninsamlingen.

Hyresgästföreningen Klö-
verstigen arrangerade för 
andra året i rad ”Klöverda-
gen” i Nödinge. Evenemang-
et skedde i samarbete med Ale 
Mångkulturella Förening. 
Under fyra timmar bjöds alla 
barn på fria attraktioner. Mu-
sikunderhållningen värmde 
under den tämligen kylslag-
na lördagen. En loppmark-
nad till förmån för Moldavien 
gav insamlingen ett generöst 
bidrag om 1000 kronor.

– Kul att vi kunde bidra 
precis som förra året och trots 
vädret upplevde vi att alla 
barnen hade jätteskoj, säger 
Jean Altun, Hyresgästfören-
ingen Klöverstigen.

Klöverdagen gladde de yngsta
– Loppis gav Moldavien 1000 kronor

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Therese och Bosse Nilsson tittade på blommorna som såldes 
på Klöverdagen.

Neda Afshar, 7 år, Lina Hall, 10 år och Ayaa Canan, 5 år, gil-
lade rutschkanan bäst.
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POLIS
RONDEN

Tisdag 24 maj

Snattare gripen
En 17-årig snattare grips på Ica 
Kvantum i Nödinge.

En motorsåg tillgrips ur ett 
förråd vid Mollsjön.

Torsdag 26 maj

Skadegörelse
Skadegörelse rapporteras från 
Repslagarmuseet i Älvängen. 
Någon har rivit ner ett staket 
och slängt ner det i älven.

Lördag 28 maj

Kvinna jagad
En kvinna blir jagad och utsatt 
för misshandel i Nol. Kvinnan 
får en spark i bröstet av en för 
henne okänd gärningsman.

Söndag 29 maj

Misshandel
Anmälan om misshandel i 
Bohus. Båda är kända för 
varandra.

Antalet anmälda brott under 
perioden 23/5 – 30/5: 25. Av 
dessa är sju bilinbrott och fyra 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook
facebook.com/alekuriren

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Ska du sälja 
din bostadsrätt?
Vi har paketerat allt du behöver för en lyckad 

försäljning. Börja idag på svenskfast.se

Vi har mer till salu!
Se hela vårt utbud på 
www.svenskfast.se/ale

PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 956 kvm . VISAS Ring för tidsbokning. Humlegången 2.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE NÖDINGE 5 rok, 120 kvm

• Stor härlig tomt • Hörnläge • Välskött
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PRIS 2 795 000 kr/bud. TOMT 427 kvm Tomtarea 427 m² (friköpt).. VISAS Ring för tidsbokning.
Malm Erikssons Gränd 1. ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE NÖDINGE 3 rok, 93 + 10 kvm

• Byggt 2007 • Öppen planlösning • Vid golfbana • Lättskött trädgård
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PRIS 2 300 000 kr/bud. TOMT 1 714 kvm . VISAS Ti 7/6. Ring för tidsbokning. Tells Väg 5.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE NÖDINGE 5 rok, 115 + 24 kvm

• Sjöutsikt • Stort garage • Gäststuga • Bra Planlösning
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PRIS 950 000 kr/bud. TOMT 14 236 kvm . VISAS Ti 7/6 17.00-17.45. Ring för tidsbokning. Lid 285.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE SKEPPLANDA 3 rok, 80 kvm

• Lantligt • Jakt • 14 236 kvm
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VILLOR ALE

PRIS 1 195 000 kr/bud. TOMT 12,5 ha. VISAS Ti 7/6
17.00-18.00. Ring för tidsbokning. Hålan 475.
KUNGÄLVBUTIKEN Erik Svanqvist 0303-211030.

SKEPPLANDA-HÅLAN 3 rok, ca80kvm
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PRIS 1 600 000 kr/bud. AVGIFT 5 267 kr/månad VISAS
Ring för tidsbokning. Patron Ahlmanns Allé 15, Backa Säteri.
ALEBUTIKEN Marie Aronsson 0303 -74 90 04 .

ALE NÖDINGE 4 rok, 116,8 kvm
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BOSTADSRÄTTER ALEGÅRDAR ALE

* VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING.  NÖDINGE ALE TORG. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE

Nu är nomineringarna 
till Sveriges IT-kommun 
2011 klara. Ale kommun är 
nominerad tillsammans med 
Stockholm och Upplands-
Väsby. Kommunerna ska nu 
granskas av experter från 
Sveriges Kommuner och 
Landsting. Utmärkelsen 
delas ut 15 november i 
Göteborg.

– Jätteroligt! Vi vill vara en 

framtidskommun och det här 
är en indikation på att vi har 
påbörjat resan, säger kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).

– Vi anser att IT är ett vik-
tigt redskap för att göra ett 
bra arbete och ha lättillgäng-

lig information för våra invå-
nare. I skolans värld använder 
vi IT för att jämställa barnens 
förmåga att lära sig. Barnen 
får samma villkor oavsett sin 
bakgrund och motoriska ut-
veckling. Alla behöver vara 
duktiga på något och genom 

detta finns det fler vägar in. 
IT är också ett bra sätt att lära 
sig svenska om man inte har 
språket som modersmål. Vårt 
En till en-projekt involverar 
unga i IT-världen jättetidigt 
och öppnar många möjlig-
heter för dem, säger Mikael 

Berglund.
Till Sveriges IT-kommun 

utses den kommun som har 
lyckats bäst med att använda 
IT för att utveckla och för-
bättra kommunens verksam-
heter och demokrati.

En orsak till nominering-
en är Ale kommuns satsning 
på egna laptopar till eleverna 
i lågstadiet.

Är Ale Sverige IT-kommun?
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Jan Erik 
Axelsson

 Roger 
Borg 

Elisabeth 
Bruhner 

Birgitta 
Gunnarsson

Hans 
Götestam

Fredrik 
Hellberg

Pierre 
Karlsson

Christina 
Olson

Ingrid 
Piazza

Claes 
Tevell 

Sanna 
Rasmussen

Lena 
Sjöberg

Lars
Staberg

David
Strid

Birgitta 
Ström

Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Sanna 
Markström

Claes 
Tevell 

Ingrid 
Piazza

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Camilla
Brettmo

Hans 
Götestam

Roger 
Borg 

Jan Erik 
Axelsson

Lars
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner
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Unikt marknadskoncept i Kilanda
Tillsammans med brodern Palle driver Bengt Borgström Kilanda Säteri.

Säteriet utgör centralpunkten för Kilanda Marknad – Öppen Gård.
På torsdag arrangeras marknaden för 22:a gången.

Hur föddes idén till 
Kilanda Marknad?
– Den är egentligen 
sprungen ur ett arrange-
mang som LRF genom-
förde under ett antal år på 
80-talet. Då skedde det 
öppen gård på olika lant-
bruk runt Göteborg, från 
Kilanda i norr till Kungs-
backa i söder. Det annon-
serades på mjölkpaketen. 
Arrangemanget lades dock 
ner i slutet av 80-talet vilket 
våra lokala LRF-avdelningar 
tyckte var synd. I samma 
veva hade min sambo pratat 
med några av sina kompisar 
som höll på med målning 
och keramik. De ville skapa 
ett forum för att kunna visa 
sina alster. Sammantaget 
med kvarnen, kyrkan, den 
gamla skolan och miljön 
tyckte vi att en marknad 
med öppen gård kunde vara 
något att satsa på.
När arrangerades den 
första marknaden?
– Det var 1990, sedan har 
det rullat på. Vi har ställt in 

en gång då det hade upp-
täckts mul- och klövsjuka i 
södra Sverige.
Vad gör Kilanda Marknad 
så unikt?
– Det tänker vi ta reda på 
i år genom att dela ut en 
enkät till besökarna för 
att få ett hum om varför 
de kommer hit. Jag tror 
att miljön spelar stor roll. 
Sedan blir det ett tillfälle att 
träffa folk som man kanske 
inte springer på annars. Det 
blir en träffpunkt.
Din personliga favorit 
bland aktiviteterna?
– Jag ser till helheten. 
Givetvis tycker jag det är 
roligt att få saluföra hur det 
svenska lantbruket fungerar, 
men det är allt sammantaget 
som gör marknadens kon-
cept så unikt. 
Hur ser framtidsvisionen 
ut för Kilanda Marknad?
– Allt rullar på ettårsbasis. 
Vi har en manual och en löst 
sammansatt organisation. 
Vi träffas alltid den första 

lördagen efter marknadens 
genomförande för att sum-
mera arrangemanget. Då får 
man också säga om man vill 
fortsätta i kommittén eller 
inte.
Vilket är det bästa mark-
nadsvädret?
– Det får gärna regna på 
morgonen, sedan ska det 
vara fint väder resten av 
dagen.
Finns det något officiellt 
publikrekord?
– Nej, det gör inte eftersom 
vi bara tar betalt för vuxna. 
Något år uppskattade vi den 
totala publiksiffran till cirka 
3 000 personer.
Hur lever livet på Kilanda 
Säteri?
– Tack, bra! När vi tog 
över rörelsen 1981 fanns 
här knappt några djur. Idag 
är det ett helt annat före-
tag och det var nödvändigt 
för att följa med lantbruks-
utvecklingen. Vi har 140 
mjölkkor och ungefär lika 
många ungdjur.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Bengt Borgström.
Ålder: 55.
Bor: Kilanda.
Intressen: Musik, ser gärna 
Elfsborgs fotbollsmatcher, 
åka motorcykel.
Aktuell: Som ägare till 
Kilanda Säteri och represen-
tant i kommittén för Kilanda 
Marknad.

Text och bild: Jonas Andersson
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BOHUS. En dag att 
minnas.

Förskolans dag fira-
des rejält i Bohus.

Lilla Bohusvarvet 
följdes upp med en stor 
fest för både barn och 
föräldrar.

Lilla Bohusvarvet har blivit 
en tradition på Bohus för-
skola. Ett Göteborgsvarvet 
i miniatyr avverkas alltid på 
Förskolans dag och samtliga 
deltagare föräras med med-
aljer efter avslutat lopp. Det 
här året var inget undantag.

Som om inte detta vore 
nog blev det också festlighe-
ter senare på eftermiddagen. 
Föräldrar och syskon hade 
bjudits in till förskolan för att 
i timmarna två umgås och ha 
roligt. Barnen hälsade besö-
karna välkomna med vacker 
sång och därefter skedde en 
rad olika aktiviteter, bland 
annat vattenstafett och boll-
kastning. Det hölls också 
vernissage där barnen visade 
upp sina olika pyssel och verk 
från den gångna terminen.

Naturligtvis fanns det 
servering som hölls öppen, 
där det skedde försäljning av 
korv med bröd, kaffe, bullar 
och kakor. Pengarna som 
erhölls i samband med detta 
arrangemang kommer för-
skolebarnen tillgodo i form 
av teaterbesök, studieresor 
och mulleverksamhet.

Uppslutningen var god 
och det fina majvädret bidrog 
till en festlig inramning.

Festligt firande på Bohus förskola

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sebastian Bergström, 6 år, 
visar mamma och pappa, 
Åsa och Christer, skolans 
växter.

Vattenstafetten var ett fest-
ligt inslag som ingen ville 
missa.

Alfred Karlsson, 3 år, försöker få ner burkar med hjälp av 
en tennisboll.

Redan för två år sedan lades grunden till den pedagogiska 
utegården på Björklövens 
förskola i Älvängen. Rabatter 
iordningställdes och en kom-
post blev verklighet.

– I höstas sökte vi pengar 
från Innovationspotten. Vi 
såg att ett växthus skulle vara 
en utmärkt förlängning på 
det arbete som vi startat upp, 
förklarar pedagog Linda 
Bäckström, som också har 
en trädgårdsmästarutbild-
ning att luta sig emot.

Personal från parkavdel-
ningen och skogsvårdslaget 
har sett till att få växthuset 
på plats. I onsdags förmid-
dag var det dags för invig-
ning. Alla barn fanns samlade 
för att se när sexåringarna 
klippte bandet och förkla-
rade växthuset för öppnat.

Växthuset fylldes snabbt 
av plantor och odlingar som 
barnen låtit så tidigare i år. 
Nu var tiden mogen att lyfta 
ut dem från förskolans loka-

ler till växthuset. Tomater, 
paprikor, gurkor, basilika 
med mera ställdes upp i långa 
rader.

– Läran om naturen finns 
med i läroplanen och det 
blir så konkret med vårt nya 
växthus. Vi är jätteglada att 
projektet nu är i hamn, säger 

Linda Bäckström.
Firandet fortsatte med 

tårtkalas och senare på dagen 
arrangerades öppet hus för 
föräldrar och syskon.

Växthus invigdes på Björklövens förskola
– Nu kan barnen odla sina egna tomater

INVIGNINGSGÄST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Linda Bäckström tillsammans med Tiffany, Elmer och Alicia 
i det nya växthuset.

– En vårdag att minnas

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

McLouis
från

473.000:-
PAKETERBJUDANDE:
Limited Edition & Fritidspaket

Normalpris 70 000:-

Paketpris 14 900:-
BEGAGNATFEST!

 Just nu har vi 
fina extra rabatter 
på våra begagnade 

husbilar!
 

Passa på!

ÄLVÄNGEN. Det blev ett blåsigt, men festligt 
invigningsfirande.

Björklövens förskola har nu ett växthus som 
pryder utegården.

Glädjen var stor när det blågula bandet klipptes 
och föll till marken.

VÅRERBJUDANDE!
Upp till 40 000 kr rabatt

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta våra VW-säljare          Transportbilssäljare

ÖPPETTIDER: Vardagar 9-18 • Lördagar 10-15
Trollhättevägen 18 • Kungälv

Tel. 0303-620 00 • Bilförs. 0303-620 10        www.bilab.se

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

GOLF TSI 122

179 000 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 4,1-6,2 l/100km. CO2-utsläpp 107-144g/km. Miljöklass EU5.

Maximalism.

Audi A1

159.900 kr
ord.pris 170.000 kr

A1 miljöbil
Nya Audi A1 är en stor liten bil. 
Vi lovar att du får riktigt roligt bakom ratten:
• Klimat • CD-radio • Alufälgar • Elhissar 
• Elspeglar • ESP • Fjärr centrallås • Easy Entry

Välkommen in och provkör.

”Köregenskaper, kvalitetsintryck, komfort och
bränsleekonomi är på topp. MIKAEL SCHULTZ, 
VI BILÄGARE, 28.7 2010

Bränsleförbrukning 5,1 l/km, CO2 utsläpp 119 g/km, Miljöklass 
2005. Bilen på bilden är extrautrustad.

Golf Dark Label
179 000 kr

Skattefri 
i 5 år!

GOLF TDI 105 189 900 KR

•  5-dörrar
• 16” LM-fälgar
• Farthållare
• Multiratt läder
• Färddator

• Dimstrålkastare
• Sportstolar
• Sportchassi
• Mörktonade rutor
• CD-radio MP3

Dark Label 
paket:
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Mån - Fre 9-18, Lör 11-14
Verkstad Mån - Fre 7-17
Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr. 
Tel 0303-24 57 70
www.toyotakungalv.se

NÖDINGE. I torsdags 
rusade 162 glada stu-
denter ut från Ale gym-
nasium. 

Framför havet av 
stolta åhörare med 
fotoplakaten i vädret 
ropade klasserna ut sin 
lycka.
Solen sken över de lövklädda 
flaken, musiken dundrade och 
blommorna haglade över årets 
studenter.

Efter en samling i teatern 
fortsatte firandet med brunch 
i skolans café för att sedan nå 
sin topp när eleverna sprang 
ut till sina väntande anhöriga 
på innergården. 

Två vita duvor släpptes ut, 
som en symbol för frihet och 

fred.
– Vi är måna om att ha ett 

traditionellt studentfirande i 
Ale gymnasium. Det tycker vi 
är viktigt, säger Gerd Påls-
son-Berg, rektor.

Under dagen delades även 
ett flertal utmärkelser ut till 
elever som på olika sätt satt 
lämnat positiva avtryck på sin 
omgivning.

Stödföreningen Vakens 
hedersdiplom gick till Stefan 
Lindström i ES 3A och moti-
veringen löd: ”För ett stort mu-
sikaliskt engagemang som inspi-
rerat och aktiverat många fler än 
enbart honom själv.” 

Lycklig dag för Ales studenter

STUDENT FÖR 7 ÅR SEDAN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Stefan Lindström prisades 
av Vakna.

Går glädjen att ta miste på?

Studenter med spring i benen.

Ett gäng nybakade studenter skriker ut sin lycka.
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Göteborgsvägen 250 (vid Hede pendelstation) 
Tel. 075 241 1570
Mån–fre 06.45–18.00, Lördag 9.00–15.00

Erbj. gäller endast i Kungsabackabutiken t.o.m. 4/6. Med reservation för slutförsäljning.

ÖPPETTIDER

Måndag–fredag 7.00–18.00
Lördag 10.00–14.00
Krist Himmelsfärds dag 9.00 –15.00Välkomna! 

Fråga någon 
som vet

helg-extra
på beijer kungsbacka

OBS! 
kristi himmels-
färds dag, 
torsdag 2/6 
öppet 900–1500

CIRKELSÅG ND
Cirkelsåg från Toolmate på 1200W.
Ord. pris 479:–

TRÄOLJA
Vattenbaserad miljöanpassad träolja 
som är avsett för tryckimpregnerat 
trä utomhus. 
1 L. Ord. pris 98:–
Kampanjpris 79:-
5 L. Ord. pris 299:–
Kampanjpris 239-

T-TAP TRALLSKRUV
T-tap med stick-fi t ger ett fast 
grepp för säker montering. EPOC 
ny miljövänlig och 100% kromfri 
behandling med mycket bra rost-
skydd (klass C4, min 1000h)
Finns i längderna 45 mm, 55 mm 
och 75 mm. Ord. pris 159:–

TRYCKIMPREGNERAD GRÖNT KLASS AB
Finns i fl ertalet längder. Ord. pris 14:95/lpm

EXTRA billigt!
KLINKER
Utg. plattor. Begränsat parti.

99:-/m2

99:–/frp

399:–
SPARA 80:-

239:–
SPARA 60:-

9:95/lpm
SPARA 5:-

GRÖNT 
VAL

28x120mm 

ÖPPETTIDER

MÅN-FRE 6.30–18.00 
LÖR 9.00–14.00 

OBS!
KRISTI HIMMELS-
FÄRDS DAG, 
TORSDAG 2/6
Öppet 9-14

TRYCKIMPREGNERAD TRALL 28x120 KLASS AB
Finns i fl ertalet längder. Ord. pris 14:95/lpm

BETONGTAKPANNA PALEMA YB
2-KUP TEGELRÖD (002460002)

2-KUP SVART 
(002459999)

Benders Palema är en 
traditionell tvåkupig 

takpanna med klassiskt
utseende som passar alla tak. 

Bender ytbehandlade takpannor
är i grunden helt genomfärgade 

men behandlade med
Benderit ytbehandling för att 

framhäva kulören på pannan.
Åtgång 8,9 stycken/m2.
ORD. PRIS 8:50/ST. LAGERVARA.
KAMPANJPRIS 6:40/ST

57:-/m2
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HELG-EXTRA
PÅ BEIJER ÄLVÄNGEN


