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Lennart Svensson 
Säljare Företagsförsäkring 
0520-49 49 15

Peter Frisk Jovander 
Företags- och Lantbruks-
rådgivare, Bank 
0520-49 49 53

Vi hjälper dig med 
företagets bank- och 
försäkringslösningar.

0520-49 49 53

Nu erbjuder vi ett antal bostadsrättslägenheter med 
genom gående hög standard och ett fantastiskt läge i 
direkt anslutning till Nödinge Golfbana.

Välj mellan 2 rok, 63 kvm med ett loft på ytterligare 7 kvm 
alternativt 3 rok på 74 kvm. Flexibla planlösningar där du 
själv kan påverka rumsindelning.

Priser från 1.350.000 kr och månadsavgift från 3.885 kr.

Vägbeskrivning: Kör av södra infarten mot Ale Torg och 
följ golfskyltar till Backa Säteri.

NU STARTAR BYGGET!

För mer information kontakta 
Anders Östlund. BoSkaparna.

Tel:  0703-444 074

www.boskaparna.se

Områdes-

visning

Söndag 3 feb
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NÖDINGE. Da Vinci-
projektet ska ge 
ungdomar från Ale 
gymnasium chansen till 
utlandspraktik.

Britt-Mari Palmestål 
och Bassim Idan från 
Vård- och omsorgs- 
respektive Teknikpro-
grammet har varit och 
rekat förutsättningarna 
i Slovakien.

– Beviljas vår ansö-
kan så kommer elever-
na att få bo och prak-
tisera i en stad som 
heter Zilina, berättar 
Bassim.

Teknikprogrammet har 
tidigare sänt iväg elever 
på utlandspraktik, men för 
Vård- och omsorgsprogram-
met blir det första gången 
som deras ungdomar kan 
åtnjuta samma möjlighet.

– Vi söker projektpengar 
för två år. Första utbytet 
är tänkt att ske till hösten, 
under oktober månad, och 

då är det våra elever i årskurs 
tre som får chansen att åka 
iväg. Halva klassen har visat 
intresse för att få åka iväg. 
Återstår att se hur många 
platser vi får beviljade när 
Internationella program-
kontoret, som hanterar EU-
pengarna, gått igenom vår 
ansökan, säger Britt-Mari 
Palmestål.

Britt-Mari och Bassim är 
nyligen hemkomna från sin 
vistelse i Zilina, som ligger i 
de nordvästra delarna av Slo-
vakien. Under fem dagar fick 
lärarduon bekanta sig med 
staden.

– Vi träffade represen-
tanter från de verksamheter 
som kommer att ta emot 
våra elever. Vi blev mycket 
väl mottagna. Bland annat 
besökte vi det internat där 
eleverna ska bo vilket visade 
sig vara ett mycket trivsamt 
ställe, förklarar Bassim.

– Under vår vistelse i 
Zilina med omnejd hann vi 
med att besöka fyra skolor 

och fem verksamheter. Det 
var ett komprimerat och 
intensivt program. Vi fick ett 
gott intryck av såväl skolorna 
som av praktikplatserna, 
säger Britt-Mari och fortsät-
ter:

– En intressant detalj i 
sammanhanget är att man 
i Slovakien har med sig sin 
lärare från vårdskolan ut på 
sjukhuset. Läraren följer 
således eleverna både i klass-
rummet och på praktiken. 
Generellt sett så upplevde vi 
att samarbetet mellan skolan 
och näringslivet fungerade 
väldigt bra.

Tanken är att Ale gymna-
siums vård- och teknikelever 
ska åka till Zilina samtidigt 
och bo på samma internat.

– Syftet med att förlägga 
praktik i utlandet är att våra 
elever ska ges möjlighet att 
få uppleva en annan kultur. 
Det handlar om språkutveck-
ling och inte minst en social 
utveckling. Självförtroendet 
stärks hos dessa ungdomar, 

säger Bassim.
Britt-Mari Palmestål 

ser ytterligare värden med 
utlandspraktiken.

– Omvårdnadsdelen är 
säkert lika bra i Slovakien 
även om den materiella stan-
darden på sjukhusen inte är 
densamma som i Sverige. 

Det kan vara nyttigt att få 
göra den upptäckten. För 
mina elever blir det också en 
utmaning då de inte kommer 
att kunna kommunicera 
språkligt med de patienter de 
möter. Då gäller det att vara 
kreativ och möta männis-
korna på ett annat sätt.

I september meddelas hur 
många och vilka elever från 
de respektive programmen 
som får åka till Slovakien.

Möjlighet till utlandspraktikMöjlighet till utlandspraktik
– Vill skicka elever till Slovakien
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Två lärare från Ale gymnasium, Bassim Idan, Teknikprogrammet, och Britt-Mari Palmestål, 
Vård- och omsorgsprogrammet, var nyligen på studiebesök i slovakiska Zilina dit man hop-
pas få skicka ett antal av sina elever på utlandspraktik till hösten.

ALE. Svenskt Närings-
liv presenterar i maj 
sin nästa ranking av 
näringslivsklimatet i 
Sveriges kommuner.

Redan nu kan varje 
enskild kommun se re-
sultatet av mätningen i 
sin egen kommun.

För Ales del pekar 
kurvorna brant uppåt.

Efter förra årets djupdyk-
ning till plats 241 av landets 
290 kommuner har kom-
munledningen prioriterat 
upp näringslivsklimatet på 
Ales agenda. Det ser ut att ha 
fått en omedelbar effekt. På 
flera områden kommer Ales 
siffror nu att vara bättre än 
riksgenomsnittet. Det sam-
manfattandet omdömet är 
dock fortfarande något lågt, 

men kurvan har på ett tydligt 
sätt vänt uppåt.

– Det är enormt glädjande 
och en stor lättnad för oss i 
kommunen. Nu hoppas jag 
att alla ute i förvaltningarna 
sträcker på sig och ser siff-
rorna som ett kvitto på att vi 
är på rätt väg. Dialogen med 
företagarna har utvecklats 
positivt, mycket tack vare 
näringslivsrådet som har 
givit oss många viktiga syn-
punkter. Vi har också sett en 
ökad närvaro på våra före-
tagskvällar. Jag känner att 
det andas en framtidstro. Nu 
kommer Jannike Åhlgren 
som ny näringslivschef att 
fortsätta göra många före-
tagsbesök för att ge oss en 
ännu bättre bild av behoven 
hos näringslivet i Ale. Vi har 
bara börjat vår resa, intygar 
Kommunstyrelsens ordfö-

rande, Mikael Berglund 
(M).

Som väntat är enkätsva-
ren hos de 200 aleföretagen 
särskilt positiva när det gäller 
infrastruktur, väg- och tele-
nätet. Vidare anses också 
allmänhetens attityder till 
företagande vara positiva, 
det gäller även kommun-
politikernas syn på före-
tagandet liksom dialogen 
med entreprenörerna. Enda 
kurvan som går i fel riktning 
gäller kommunens konkur-
rerande verksamhet. Även 
politikernas bild av det lokala 
näringslivsklimatet har för-
bättrats, men här anses infor-
mationen till företag vara ett 
problemområde något som 
företagarna själva inte håller 
med om. 

Samtidigt anser inte 
politikerna att kommunens 

verksamheter tränger undan 
privat näringslivsverk-
samhet. Däremot är man 
rörande överens om att sko-
lans attityder till näringslivet 
har förbättrats.

– Det blir spännande att se 
årets ranking. Att vi har för-
bättrat oss i jämförelse med 
oss själva råder det ingen 
tvekan om, men våra kollegor 
har kanske varit ännu bättre. 
I maj får vi se hur vi står oss 
i konkurrensen och jag tror 
det blir en positiv läsning. 
Jag är i alla fall glad över att 
kurvorna äntligen pekar i rätt 
riktning. Vi kan faktiskt bara 
påverka oss själva, avslutar 
Mikael Berglund.

Näringslivsklimatet allt bättre i Ale
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