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Välkomna till Ale Elförenings

Föreningstämma 2012
med stadgeenliga ärenden och seminarium

24 maj kl 18.00
Ale gymnasium, Nödinge

Alla är välkomna att lyssna på stämma
och seminarieavsnitt.

Yttrande och rösträtt tillfaller dock
enbart medlemmar i föreningen.

Stämman avslutas med förtäring.
För planering önskas anmälan om deltagande 

senast 15 maj.
Ring växeln, 0303-33 24 00, eller maila till info@aleel.se

Områdes-

visning

Söndag 6 maj

13.00–15.00

För mer information kontakta 

Anders Östlund.  BoSkaparna.

Tel:  0730-96 08 55

www.boskaparna.se

NYA BOSTÄDER PÅ NÖDINGE GOLFBANA

Nu kan vi erbjuda 20 bostadsrätter med hög standard 

och ett fantastiskt läge i direkt anslutning till Nödinge 

Golfbana.

Husen byggs i en stil som påminner om grannen 

Backa Säteri men med modern och energieffektiv 

teknik vilket ger låga driftskostnader.

Lägenheterna är på 1–3 rok, 63 eller 74 kvm. 

Markplan med uteplats eller våning två med härlig 

balkong. Även ett par spännande vindsvåningar 

med takfönster och öppen planlösning.

Genomgående parkett och helkaklade badrum 

utrustade med egen tvättmaskin och tumlare.

Priser mellan 1.200.000–1.500.000 kr och 

månadsavgift från 3.800 kr.

Vägbeskrivning
Kör av infarten mot Ale Torg och följ golfskyltarna 

mot Backa Säteri.

Positiva besked 
om Ales skolor
ALE. Meritvärdet i Ales skolor stiger 
och i jämförelse med landets övriga 
kommuner förbättrade Ale sin posi-
tion med över 100 placeringar.

– Vårt målmedvetna arbete ger nu 
resultat, men våra insatser för att 
höja kvalitén ytterligare fortsätter, 
säger Utbildningsnämndens ordfö-
rande Elena Fridfelt (C).

Ale är nu på plats 148 av landets 
290 kommuner.

När SKL (Sveriges kommuner och landsting) 
jämförde grundskoleelevernas slutbetyg 2011 
var siffrorna mycket glädjande för Ale. Me-
ritvärdet har ökat och fört upp Ale 107 pla-
ceringar.

– Det är extra roligt med tanke på att hela 
Sveriges resultat är bättre. Kvalitén stiger just 
nu i landets grundskolor och då är det särskilt 
roligt att vi redovisar en så stor positiv förbätt-
ring, säger Elena Fridfelt stolt.

Enligt henne är det inte heller tal om en 
tillfällighet, utan resultatet är en tydlig vänd-
punkt för Ales skolor.

– Jag har förhört mig med rektorerna och 
årets resultat ser också ut att gå i rätt riktning. 
Gymnasiebehörigheten som vi var oroliga för 
då det numera krävs betyg i fler ämnen än ti-
digare har också ökat.

Bakom trendbrott ligger flera riktade sats-
ningar mot skriv- och mattelärandet. Dessut-
om konstateras att satsningen på att ge barnen 
i de lägre årskurserna en egen dator har givit 
resultat. På Nödingeskolan till exempel upp-
visade nationella proven i årskurs tre på våren 
2011 kraftigt förbättrade resultat i både matte 
och svenska. Från att tidigare ha legat väsent-

ligt under riksgenom-
snittet är man nu ikapp 
och förbi rikssnittet.

– Detta är uppseen-
deväckande bra resul-
tat som stärker oss i vår 
övertygelse om att vi 
har gjort rätt i vår sats-
ning på en dator per 
elev i de yngsta åldrar-
na, säger verksamhets-
chef Peter Madsen.

Kommunfullmäkti-
ge applåderade infor-
mationen förra mån-
dagen, men oppositionsråd Paula Örn (S) 
vill inte ge Alliansen hela äran.

– Dessa resultat har inget med deras sats-
ningar att göra. Den baseras bland annat på 
betygen i maj 2011 och då hade de precis till-
trätt. Däremot hoppas jag att vi ska vara fort-
satt överens i skolfrågorna. Jag gläds också 
mycket åt att personalen i skolan äntligen får 
anledning att sträcka på sig. De gör ett fantas-
tiskt arbete i våra skolor, men har tvingats läsa 
den ena rapporten dystrare än den andra. De 
positiva beskeden i all ära, det är fortfarande 
oacceptabelt många elever som inte är god-
kända i matte, engelska och svenska.

För kommunalråd Mikael Berglund (M) 
var det en stor händelse.

– Rapporten är det roligaste som har hänt 
sedan jag blev politiker. Ett kvitto på att våra 
prioriteringar är helt rätt och vi tänker fort-
sätta sätta skolan i centrum. Motståndarna får 
säga vad de vill. Jag konstaterar bara att nu har 
det vänt uppåt!

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Elena Fridfelt (C), 
Utbildningsnämn-
dens ordförande.


