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ALL INCLUSIVE: 995.000 kr, månadsavgift 3.975 kr
1 RoK med sovloft, 63 kvm, vån 3/3 med liten balkong (2:a mot pristillägg).
Fullutrustad med disk-/tvättmaskin, torktumlare, micro m.m. Parkett i hela 
lägenheten. Fiberbredband och basutbud TV ingår i månadsavgiften!

Mötesplats Backa Säteri

Kör av södra infarten mot Ale torg,
följ golfskyltarna mot Backa Säteri.

ALL
INCLUSIVE 

995.000 kr

Bredband och 

TV ingår!

Områdes-
visning  

Söndag 17 juni
kl 13–15

För mer information kontakta 
Anders Östlund.  BoSkaparna.
Tel:  0730-96 08 55

www.boskaparna.se

ÄNTLIGEN …… :)))
FLYTTA HEMIFRÅN – TILL BACKA SÄTERI

Läs mer på vastsvenskapaketet.se

Västsvenska paketet är satsningar som görs på vägar och järn vägar 

för tåg, bussar, spårvagnar, cyklar och bilar fram till cirka 2027. 

Satsningarna ska bidra till att Västsverige utvecklas på ett bra och 

hållbart sätt.

 I Västsvenska paketet ingår bland annat nya busskörfält, längre 

plattformar för pendeltåg, nya pendelparkeringar för cykel och bil, 

gång- och cykelbanor och bättre trafik information. En ny vägtunnel 

under Göta älv (Marieholmstunneln), en tågtunnel under Göteborg 

(Västlänken) och en ny Götaälvbro. Trängselskatt är också en del av 

Västsvenska paketet. Syftet med trängselskatten är att ge bättre 

framkomlighet på våra vägar, bättre miljö samt delfinansiera 

Västsvenska paketet.

Vad ingår i 
Västsvenska 

paketet?

NÖDINGE. Den 6 
augusti tar Jonas 
Widén, 38, över som 
rektor för Ale gymna-
sium. 

Ambitionerna inför 
uppdraget är höga, men 
mål och visioner väntar 
han med att sätta.

– Först ska jag känna 
av skolan och bli en del 
av Ale gymnasium. 

De senaste sju åren har han 
arbetat på John Bauergym-
nasiet, där han jobbat som 
studierektor, tillförordnad 
rektor i två omgångar och 
de sista åren som biträdan-
de rektor.  

– Det är första gången 
som jag blir rektor fullt ut, 
även om jag tidigare jobbat 
med alla bitarna. Jag har 
också jobbat nära en duktig 
rektor som låtit mig lära mig 
mycket. 

Första gången Jonas Widén 
satte sin fot i Ale kommun var 
på intervjun till rektorstjäns-
ten. Han är bosatt i Göte-
borg och ser fram emot att 

inte behöva pendla lika långt 
som till Borås varje dag. 

Som sin främsta utmaning 
ser han att öka söktrycket till 
Ale gymnasium genom att 
göra skolan så attraktiv som 
möjligt. 

– Jag har tidigare jobbat 
mycket med marknadsföring 
då jag varit med och etable-
rat skolor. De främsta mark-
nadsföringspelarna är elev-
erna själva, har man nöjda 
elever så sprids bra rykten om 
skolan. Jag tror det är viktigt 
att vara ute mycket och träffa 
folk genom olika forum. 

Han har alltid haft höga 
ambitioner, men är försiktig 
med att sätta upp mål och vi-
sioner.

– Det vill jag att vi som 
jobbar på skolan ska göra till-
sammans. 

Samstämmigt beslut
Hans Enckell lämnar nu Ale 
och går tillbaka till skolin-
spektionen och Joakim Öst-
ling tar över rollen som verk-
samhetschef. 

– Jag känner att jag slut-

fört mitt uppdrag. Andra får 
värdera det, men jag är glad 
att vi lyckats vända den nega-
tiva trenden. Eftersom Jonas 
Widén blir tillsvidareanställd 
kommer han ha möjlighet att 
jobba på sikt, vilket är mycket 
positivt. Det rådde stor sam-
stämmighet om att det var 
honom vi skulle anställa, 
säger Hans Enckell. 

Ny rektor på Ale gymnasium
– Jonas Widén tar över med höga ambitioner

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Jonas Widén.

astmaoallergiforbundet.se

Pollenallergiker?

Bli medlem du också


