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NÖDINGE. Återigen har 
två teknikelever från 
Ale gymnasium fått 
chansen att praktisera 
på ett designföretag i 
Manchester. 

Skolans internatio-
nella samarbeten fort-
sätter och nu planeras 
även för ett utbyte med 
Slovakien.

Nyligen hemkomna efter 
tre spännande och lärorika 
veckor i England hade Oskar 
Belzons och Alexander 
Bernhardsson mycket att 
berätta. De övriga eleverna 
på teknikprogrammet lyss-
nade intresserat under pre-
sentationen förra tisdagen. 

De går tredje året på Tek-
nikprogrammet med desig-
ninriktning och nappade 
direkt när de fick chansen 
att praktisera på det engelska 
designföretaget Lucid Inno-
vation i Manchester. 

Huvuduppgiften var att 
designa en enkel produkt till 
köket och samtidigt inklu-
dera stadens kultur i arbetet. 
Därför ägnades den första 
veckan åt att leta inspiration.

– Vi var runt och tittade på 
arkitekturen och på produk-
ter i olika köpcentrum för 
att få inspiration och idéer, 
säger Alexander, som valde 

att designa en kastrull som 
inte kokar över. 

Designföretaget har bara 
fem anställda och aleeleverna 
fick mycket positiv feedback 
på sina arbeten. Förutom 
själva designen skulle de även 
kunna redogöra för bland 
annat tillverkningsproces-
sen och paketeringen för en 
eventuell investerare. 

Ett unikt designat disk-
ställ i form av en metallkon-
struktion med plast utgjorde 
Oskars bidrag.

Väl omhändertagna
– Vi blev mycket väl omhän-
dertagna. Inför en sådan här 
praktik behöver man inte 
oroa sig för att vara dålig 
på att rita eller få idéer. Allt 
sådant löser sig när man väl 
är där.

Även om deras idéer 
denna gång stannade vid 
ritningarna, så lämnade ale-
eleverna avtryck på företaget 
och inspirerade till nya pro-
dukter.

Det är andra året som 
teknikelever från Ale gym-
nasium får chansen att göra 
praktik på manchesterföreta-
get och i fjol var det Edwin 
Modin och Jonas El-Man-
soury som fick chansen att 
pröva vingarna.

Nu fortsätter Ale gymna-

sium att utveckla det inter-
nationella samarbetet. Nästa 
år hoppas man även på att 
kunna starta ett utbyte med 
Slovakien genom ett EU-
projekt. 

Andra veckan i januari 
åker två lärare från Ale 
gymnasium, Bassim Idan 
på Teknikprogrammet och 

Britt-Mari Palmestål på 
Vård- och omsorgsprogram-
met, till Slovakien för att 
träffa samarbetspartners och 
utbyta idéer. 

Elever på spännande uppdrag:
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Hemma igen. Alexander Bernhardsson och Oskar Belzons 
fi ck mycket positiv feedback på sina arbeten under praktiken 
på designföretaget Lucid Innovation i Manchester.

Kaj Merstrand, Alfhems Wärdshus, och Lisbeth Karlberg, Ale 
Slöjdare, hälsar välkommen till Kungsgården nu på lördag 
och söndag då det vankas marknad i Magasinet och julbuffé 
i restaurangen.

ALVHEM. Julen är i 
antågande.

Först ut bland de 
många julmarknaderna 
i vårt område är Ale 
Slöjdares årliga tilldra-
gelse på Ale GK.

Till helgen öppnas 
dörrarna till Magasinet 
på Kungsgården och 
samtidigt dukar gol-
frestaurangen upp med 
julbuffé.

Ale Slöjdare har skapat en 
tradition med att arrangera 
julmarknad i magasinsbygg-
naden. Marknaden infaller 
alltid sista helgen i novem-
ber.

– Elva hantverkare 
kommer att finnas repre-
senterade i Alvhem. Utbu-
det av produkter kommer 
att variera, alltifrån textil till 
trä, säger Lisbeth Karlberg 
i Ale Slöjdare.

– Det brukar vara gott om 
besökare och det får vi tro att 
det blir i år också. Självklart 
hade det varit roligt med 

lite snö, så att gästerna fick 
uppleva Ale Golfklubbs fina 
anläggning i vinterskrud, 
säger Lisbeth som utlovar 
hög mysfaktor i dagarna två.

Inne i restaurangen 
kommer Kaj Merstrand och 
hans personal att duka upp 
en välsmakande julbuffé. 

– Folk gör nog klokt i att 
boka bord, så att de inte blir 
besvikna om de kommer 
hit och det är fullt i restau-
rangen, säger Kaj.

Skinka, korv, köttbullar 
och husets sillbord är några 
av alla de godsaker som Alf-
hems Wärdshus ska attrahera 
gästernas smaklökar med.

– Sedan har vi Ales godaste 
Janssons, försäkrar Dennis 
Merstrand.

I december är det julbor-
dens tid och familjen Mer-
strand vet att det är en hek-
tisk tid som väntar dem.

– Det är mycket jobb, men 
samtidigt är det en väldigt 
rolig tid på året, avslutar Kaj 
Merstrand.

JONAS ANDERSSON

aj Merstrand Alfhems Wärdshus och Lisbeth Karlberg Al

God mat och hantverk 
på Kungsgården
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Det är vi som 
är Axelssons!

Välplanerad familjevilla!

Välkommen till denna välplanerade villa med bra läge i 
Göta. Prisvärt boende med plats för hela familjen. Låga 
driftskostnader genom vedkamin och luftvärmepump. 
Promenadavstånd till bad i Ryrsjön. Skola/dagis i 
området. En riktig familjevilla i barnvänligt område som 
ska ses på plats. Välkommen på visning! 143 kvm. 

Pris 1.495.000:- som utgångspris 
Visas 22/11. Ring för bokning.
Adress Aspekullavägen 6.
Henrik Kjellberg 0727-316 360

Drömmen kan bli sann!

Nu kan vi äntligen erbjuda en gård på ca 3 ha 
med maskinhall på 350kvm och stall på 150kvm 
innehållande sju hästboxar. Paddock med belysning.
Bostadshus på ca 100kvm med öppen planlösning 

lugnet, avkopplingen och även chansen att uppfylla
dina drömmar!  

Pris 3.195.000:- som utgångspris.
Visas 25/11. Ring för bokning. 
Adress Rösbacka 580.

Göta Ryd

Funderar du 
på att sälja?

Det är mycket som ska förberedas 

drömbostad. Vi vill därför erbjuda dig 

att det kostar dig en krona!

 

Ring oss idag!

Henrik Kjellberg

0727-316 360
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0705-377 619


