
Fredagens intagningsbe-
sked blev ett dråpslag 
för Ale. Blott 45 av 369 

möjliga elever har valt ett 
program i Ale gymnasium. 
Av dessa är 34 behöriga. Det 
är självklart inget annat än en 
total katastrof. Det faktum att 
det idag fi nns ett överskott av 
gymnasieplatser i Göteborgs-
regionen medför också att 
det knappast är troligt att det 
preliminära intagningsbe-
skedet kommer att skilja sig 
nämnvärt från det faktiska i 
augusti när nästa läsår börjar. 
Idag kommer alla elever in 
på sina förstaval, då samtliga 
skolor är tacksamma för varje 
sökande. 

Ale gymnasium är inget 
undantag. Många andra 
kommunala gymnasieskolor 
står inför liknande utma-
ningar. Frågan de måste 
ställa sig är avveckling eller 
utveckling?

Ale gymnasium skiljer 
sig på en punkt och det är 
att dagens situation redan 
är prekär. Skolan är för stor 
både till utrymme och orga-
nisation för de elever som 
redan går där. Det är alltför få 
elever att fördela kostnaderna 
på. Nästa år blir det enligt 
intagningsbeskedet dessutom 
ännu värre. Med hur få elever 
kan en kommunal gymnasie-
skola överleva? Troligtvis har 
Ale gymnasium redan passe-
rat den gränsen.

Vi har hyllat våra förbätt-
rade kommunikationer med 
ny väg och järnväg. Intag-

ningsbeskedet till Göteborgs 
alla gymnasieutbildningar 
visar en annan sida av myntet. 
Närheten till Göteborg gör 
att ingen snart ser något 
hinder i avståndet när det 
gäller att välja arbete eller 
utbildning. Det är inget vi 
heller ska beklaga bara kon-
statera. Alla kommuner kan 
inte ha allt. En kommunal 
gymnasieskola är en dyr verk-
samhet om elevtalet är lågt. 
För att inte hamna där bör 
kommunerna samarbeta och 
gemensamt erbjuda attraktiva 
utbildningar på de platser dit 
ungdomarna söker sig. Det 
är heller ingen som ska känna 
att de inte har gjort ett till-
räckligt bra jobb för att rädda 
Ale gymnasium. Eleverna 
har inte valt bort sin ”egen” 
skola, de har valt ett annat 
alternativ. Handen på hjärtat, 
med den stora staden inom 
räckhåll och flera hundra 
olika gymnasieutbildningar, 
vad hade du själv valt? Ales 
förvaltningsledning vet dess-
utom att det redan är billigare 
att köpa gymnasieplatser i 
kranskommunerna än att låta 
dem gå i den egna skolan. 

Med ansvar för vår 
gemensamma ekonomi måste 
självklart politikerna ta kloka 
beslut. Att driva en gym-
nasieskola i framtiden där 
kanske bara ett par hundra 
elever går kommer att kosta 
en förmögenhet. Pengar som 
grundskolan behöver för att 
öka kunska-
perna och 
garantera att 

inte var fjärde elev går ur nian 
utan fullständiga betyg.

Vad händer då på sikt? Ale 
gymnasium som fastighet 
står där den står. Det blir 
den stora utmaningen om nu 
kommunledningen bestäm-
mer sig för att avveckla den 
kommunala gymnasieskolan. 
Alternativen är inte särskilt 
många. Den är trots allt 
byggd som en skola. Sam-
tidigt planeras just nu en 
ny grundskola vid Norra 
Kilandavägen i Nödinge. 
En lokalisering som med all 
rätt fått mycket kritik, då det 
än så länge saknas en säker 
trafiklösning. Kanske skulle 
man tänka om. Låta Ale gym-
nasium bli en högstadieskola 
och låta Nödingeskolan och 
Kyrkbyskolan matcha beho-
vet för de yngre årskullarna 
inklusive förskola. Då skulle 
plötsligt samhället Nödinge 
ha löst behoven för den kom-
mande expansionen. 
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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

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. 
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Årsmöte 
Kristdemokraterna i Ale

Måndag 11 februari kl 18.30
Backavikens äldreboende, Nödinge

• Visning av äldreboendet

• Injbuden talare Benny Strandberg

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar

 Fika serveras

            Välkomna!

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

TYGLADAN
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p 

BORDSTABLETTER 25:-, LÖPARE 69:-
KAPPA MED ÖLJETTER 50:-/m

Härligt mönstrade BARNTRIKÅER 120:-/m
600 m2 gardintyg, modetyg, inredning & kläder

BROMSEXPERTEN
  inkl. moms/hjul*

U  inkl. moms per axel 
  inkl. moms per axel*

  
  inkl. moms per axel*                                                                 

          inkl. moms per axel* 

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

JUST NU!

Starrkärrs 
Centerkvinnor

har

ÅRSMÖTE
i Starrkärrs Bygdegård,

onsdag 27 februari kl 18.00

Varmt välkomna!

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

i Medborgarhuset, Alafors 
den 5 mars 2013  kl 19.00

På dagordningen sedvanliga 
årsmöteshandlingar såsom årsberättelse och 

bokslut samt framläggande av debiteringslängd 
2013 och fastställande av förfallodag för 

debitering 2013-04-30.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 22 februari 2013 
c/o Hans Hellman
Södra Ekhultsvägen 8, 
449 41 Nol
www.nol-alaforsvagforening.se

Nol - Alafors vägförening
kallar till årsstämma

Välkomna!

// styrelsen

POTATIS – ÄPPLEN - SYLT 
King Edward, Snöboll, Asterix, Inova, Folva, Gul mandel, 

Amandine. 5 och 20 kg förp. KRAV-odlad Puritan. 
Sv äpplen. Morötter, lök. Solrosfrö 20 kg 240:-.  

Fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- blåbärs- 
hallon- drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt).  

Tidig sättpotatis. Säljes från lastbil LÖRDAG 9/2  
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort. Nästa tur 9/3.

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se


