
Det blev som väntat 
många, starka och 
skiftande kommen-

tarer kring förra veckans 
artiklar om Ale gymnasium. 
Rapporterna om de svaga 
söktalen manar inte bara till 
svarta rubriker, utan framför 
allt till eftertanke. Krismö-
tena avlöser nu varandra. 
Det är många frågor som 
måste besvaras och det fi nns 
självklart en oro hos både 
de som går i skolan idag, 
bland de som har sökt inför 
nästa läsår och inte minst 
hos personalen. Politiken 
har lovat att behandla frågan 
skyndsamt.

Under sommaren 1995 
fick en kompis och jag upp-
draget att skriva en introduk-
tionspjäs som skulle inspirera 
den blivande lärarkåren i Ale 
gymnasium. Det var i sam-
band med en kick off ute på 
Marstrand. Vi fick höra om 
en unik frihet under ansvar 
och ett elevinflytande värl-
den aldrig tidigare hört talats 
om. Vi hade nästan svårt att 
ta det på allvar, men det här 
blev honnörsord för skolan 
och gav Ales första gymna-
sieskola en egen identitet 
som riksmedierna tävlade om 
för att få skriva spaltmeter 
om. Med tiden förändrades 
dock förutsättningarna och 
införandet av det fria gymna-
sievalet som gör det möjligt 
för dagens ungdomar att fritt 
välja utbildning i regionen 

medförde andra möjligheter. 
Det uppstod konkurrens om 
eleverna. Reglerna för hur 
skoldemokratin fick fungera 
förändrades också. Ale gym-
nasium hade tagit steget fullt 
ut och här satt eleverna till 
och med i majoritet i skolans 
högsta ledning. Det var en 
egenskap som inspirerade 
och attraherade många ung-
domar. Lagstiftarna slog på 
sätt och vis undan benen på 
Ale gymnasium genom att 
anta ett nytt regelverk.

Idag och i framtiden är 
tåget ett givet färdmedel i 
Götaälvdalen. Om du väl 
sitter på tåget är det bekvämt 
och du färdas snabbt från 
Lödöse till Göteborg. Du 
får ha starka skäl för att gå av 
tåget innan centralstationen. 
Att motivera en blivande 
gymnasieelev att gå av 
i Nödinge och ta del 
av sju utbildningar när 
du kan färdas till stor-
staden som erbjuder 
ett smörgåsbord med 
hundratals olika gym-
nasieprogram är av allt 
att döma en omöjlig 
uppgift. 45 elever valde 
Ale gymnasium, det är 
en och en halv klass. 
Det är sorgligt och 
djupt beklagligt för de 
som är inblandade, men 
det är en konsekvens av 
en ny tid. Det är kanske 
bara dags att 
vända blad?

Många kommer säkert 
att höja på ögonbrynen när 
de bläddrar igenom veckans 
tidning. Det finns en gäst-
skribent vars namn är bekant 
för många, men som inte 
alla längre kan se ett ansikte 
bakom. Evald Malm, kom-
munalråd i Ale under åren 
1978-86 frestade oss med 
ett förslag om en artikel 
med det aktuella temat Olof 
Palme. Statsministern som 
mycket dramatiskt mördades 
i februari 1986 har figure-
rat på bioduken och i tv-
dokumentärer. Att bryta ner 
nationella frågor till lokal 
nivå är ett av lokaltidningens 
primära syften, varför vi 
aldrig tvekade att ta del av 
Evald Malms mycket per-
sonliga och välskrivna text 
om mötet med Palme – i Ale.
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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

NÖDINGE VÄGFÖRENING

Torsdag 7 mars 
kl. 18.00 

Nödinge Bygdegård 
Gamla Kilandavägen (Vimmersjön)

Möteshandlingar: se hemsidan 
under fliken ”Aktuellt” 

www.nodingevagforening.se
Anmäl dig på hemsidan för nyhetsbrev till din mailadress

Välkommen!
Styrelsen

ÅRSMÖTE

Hålanda IF 
kallar till

ÅRSMÖTE
Söndag 10 mars 

kl 10.00 
i Bygdegården

Alla medlemmar 
hälsas välkomna!

Mvh Styrelsen

PRO Surte-Bohus
Inbjuder till:

Årsmöte
Torsdagen den 21 feb.

 kl: 15.00
I Bohus servicehus

Program:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Kaffe med dopp, Underhållning

Välkomna!

SURTE-BOHUS

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.

Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98

Fotvård 
Hudvård 
Friskvård
Massage
Salong Beauty
Glamour Nyponrosen

och nyponrosen.se

Infraröd bastu

ÅRSMÖTE

www.halanda.se

söndag 24/2, kl 15.00 
i Hålanda Bygdegård.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Hålanda Bygdegård

Tisdag 12 februari

 kr3339993333333399999999
Semlor

ALE TORG
Förbeställ gärna!

Kaffe 
och semla

 kr/st

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Våra öppettider mån-tis: endast tidsbokning 
onsd-lör: 10.00-20.00

Vi fi nns i Älvängen Centrum 
på Göteborgsvägen 86, tel: 0766-28 64 25 

www.phuket-orchidthaimassage.se

PHUKET ORCHID THAIMASSAGE

Vi tar emot:


