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Följ oss och ställ 
frågor på Facebook
facebook.com/elon.alingsas

Erbjudandet gäller t o m 10/2. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och slutförsäljning.

Effektiv och modern klimatpump

Begränsat antal, max en vara per kund!

21.990:-
INKL STANDARD-

INSTALLATION OCH 
ROTAVDRAG

PANASONIC 50” 3D-TV PÅ 
KÖPET! VÄRDE 8.995:-
TX-P50XT50Y

• ENERGIKLASS: A++
• ÅRSFÖRBRUKNING: 228 KWH
• KYLEFFEKTEN: 3 KW
• COP-VÄRDE: 5,57
• SCOP-VÄRDE: 4,74
• TYP AV APPARAT: KYLNING OCH UPPVÄRMNING
• KYLLÄGE: LUFTKYLD
• VÄRMEEFFEKT: 6,5 KW
• ENERGIKLASS FÖR UPPVÄRMNINGSLÄGE: A++
• BULLER: 23–47 DB

KLIMATPUMP AE9NKE

Klimatpump som renar din inomhusluft
Denna klimatpump kan värma 
upp, kyla ner och den har ett 
luftreningssystem som ef-
fektivt tar bort luftburet och 
vidhäftande mögel, virus och 
bakterier i ditt hem. Pumpen 
rekommenderas att ha i bo-
ende på upp till 140m2. 

ELON I NOL
Alevägen 37
Tel 0303-74 08 38
Öppettider  Mån–fre 9–18 
 Lördag 10–14 
www.elon.se nol@elon.se
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NÖDINGE. 45 varav 34 
behöriga har valt Ale 
gymnasium som sitt 
förstaval.

Det preliminära 
intagningsbeskedet till 
kommande läsår kan 
bara tolkas på ett sätt.

– Det är en total 
katastrof, det är inget 
att hymla med, säger 
Utbildningsnämndens 
ordförande Elena Frid-
felt (C).

I fredags presenterades det 
första preliminära intag-
ningsbeskedet för Göte-
borgsregionens gymnasie-
skolor. Ale gymnasium hade 
i år 166 sökbara platser till 
sju olika program. Endast 
34 elever som var behöriga 
valde att i första hand söka 
någon av dessa. 11 obehöriga 
har också visat intresse.

– Det är 45 elever totalt 
som vi har att jobba med. 
Det är ungefär hälften av 
hur många som började i 
Ale gymnasium i höstas och 
kan bara ses som ett mycket 
bekymmersamt och allvarligt 
läge, säger Elena Fridfelt och 
fortsätter:

– Vi kommer att ha ett 

första kristmöte på onsdag, 
där vi får en tydlig bild av 
situationen och vad vi har 
att vänta oss. Förvaltningen 
har redan före detta besked 
haft i uppdrag att presentera 
en plan för hur kostnaderna 
i Ale gymnasium ska kunna 
sänkas. Den utredningen blir 
ju ännu mer angelägen nu. 
Längre än så här vill jag inte 

gå i mina uttalanden, utan nu 
får vi avvakta vidare informa-
tion.

Jämnt fördelat
Det som gör situationen 
särskilt allvarlig är att de 34 
förstahandssökande är förde-
lade på nästan samtliga pro-
gram och inriktningar. Att 
slå samman klasser ser därför 

bara ut att vara möjligt när 
det gäller natur- och teknik-
programmen dit det totalt 
fanns 18 sökande. 

Ale gymnasium tappade 
sökande under flera år, men 
i fjol sågs en vändning om 
ändå marginell. Tappet i år 
var därför oväntat.

– Det är mycket oroande, 
särskilt med tanke på att det 

första intagningsbeskedet 
är väldigt nära det faktiska 
antagandet då de flesta idag 
kommer in på sina förstaval. 
Det finns en överetablering 
av gymnasieplatser i regio-
nen varför varje skola tack-
samt tar emot de som söker, 
säger Dennis Ljunggren 
(S), vice ordförande i Utbild-
ningsnämnden.

I år är det också fler av Ales 
elever i årskurs nio som har 
valt Mimers Hus i Kungälv 
än Ale gymnasium. Merpar-
ten, 232 av de 369 eleverna, 
har valt en gymnasieutbild-
ning i Göteborg. Spekulatio-
nerna kring vad det negativa 
intagningsbeskedet beror på 
kommer självklart nu att ta 

fart. Att pendeln 
och därmed de 
förbättrade kom-
munikationerna 
med Göteborg 
har spelat roll lär 
målas upp som ett 
av huvudskälen.

– Står sig siff-
rorna och drygt 
140 elever tar 
studenten från 
Ale gymnasium i 
sommar innebär 
det att skolan får 
100 färre elever 
nästa läsår. Det 
gör oss till en 
mycket liten 

gymnasieskola med få elever 
att slå ut kostnaderna på. Det 
är detta vi måste fördjupa 
oss i nu och visst ser jag oer-
hört stora problem, avslutar 
Dennis Ljunggren.

Nästa vägval ett ödesval. Ale gymnasium fi ck en tuff dom när det första preliminära intagningsbeskedet presenterades i 
fredags. Endast 34 behöriga elever har valt Ale gymnasium som sitt förstaval. Ansvariga politiker har kallat till krismöte.

– Krismöte efter första– Krismöte efter första
intagningsbeskedetintagningsbeskedet
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

SÅ VALDE NIORNA FRÅN ALE

Ale 56
Gymnasieutbildning i Kungälv 57
Gymnasieutbildning i Göteborg 232
Gymnasieutbildning i Mölndal 5
Gymnasieutbildning på Öckerö 3
Gymnasieutbildning i Stenungs 1
Gymnasieutbildning i Kungsbacka 1
Gymnasieutbildning utanför region   14
Totalt:  369                                             
Av de 369 sökande går 286 i Ales kom-
munala grundskola, övriga går i friskolor 
eller alternativa skolformer i eller 
utanför Ale. Här inkluderas behöriga 
och obehöriga. I Ale fi nns förutom Ale 
gymnasium också Lärlingsgymnasiet.

Katastrofsiffror för Ale gymnasium


