
Som väntat tog Utbild-
ningsnämnden beslut 
om att avveckla Ale 

gymnasium. De blivande 
gymnasieeleverna har i 
ännu större utsträckning än 
tidigare valt en gymnasieut-
bildning utanför kommunens 
gräns. Nu undrar många vem 
som bär ansvaret? Hur kan 
politiker vara så kortsiktiga 
att de stänger sitt eget gym-
nasium bara för att det ett år 
är ont om sökande? Varför 
satsar de inte istället på en 
offensivare marknadsföring?

Vi är vana vid att det alltid 
finns någon ansvarig, någon 
att skylla på, någon att offra 
och hänga offentligt. Jag är 
rädd att fallet Ale gymnasium 
är unikt och att det saknas 
en ansvarig person. Det gör 
situationen ännu svårare att 
förstå, särskilt för de som är 
inblandade. Det är möjligt 
att den negativa utvecklingen 
för Ale gymnasium hade 
kunnat bromsats om rätt 
beslut fattats för fem-sex år 
sedan, men det är orättvist att 
i efterhand kräva att skolled-
ning och förvaltning borde 
tänkt annorlunda. Det är 
inte säkert att det hade gått 
att påverka dagens situation 
ändå. De främsta orsakerna 
är de yttre faktorerna och 
de strukturella förändring-
arna. Att elever idag har 
större möjlighet att fritt 
välja gymnasieutbildning 
och skola samt att friskole-

reformen har medfört ett 
programutbud där nästan 
varje individ kan finna sin 
drömutbildning gör det inte 
lättare att konkurrera. När 
det dessutom i dagsläget 
finns fler gymnasieplatser än 
elever, många fler, tusentals 
för många för att vara ärlig, 
får de mindre kommunerna 
med bra kommunikationer 
att stryka på foten. Fast är det 
fel att elever har fått en ökad 
valfrihet? Är det verkligen 
fel att våra aleungdomar kan 
ta sig till Göteborg på cirka 
15 minuter och där få välja 
mellan utbildningar likt vi 
väljer bland delikatesserna på 
julbordet?

Visst är det tråkigt att Ale 
kommun inte kan erbjuda 
ett eget gymnasium, men är 
det rimligt att vi med 28 000 
invånare ska kunna konkur-
rera med jätten i söder och 
allt som finns där?

Jag vet att vi kunde det en 
gång i tiden, men nu ser för-
utsättningarna och världen 
annorlunda ut. Det ligger 
mycket i vad Kommunsty-
relsens ordförande, Mikael 
Berglund (M), sa om att ”vi 
kan inte erbjuda en service 
som inte efterfrågas, då är 
det bättre att satsa på att för-
stärka grundskolan som vi vet 
behöver mer resurser”. Att 
avveckla ett gymnasium är 
aldrig lätt, det drabbar alltid 
några. Beslutet 
som en enig 
Utbildnings-

nämnd tog förmildrade dock 
konsekvenserna för många. 
Ettorna som inte har kommit 
så långt i sin utbildning får 
hjälp att hitta en ny skola och 
tvåorna som bara har ett år 
kvar får ta studenten precis 
som utlovats i Ale gymna-
sium. 

Avslutningsvis, det ser inte 
lättare ut de närmsta åren. 
Elevunderlaget är dåligt och 
driftskostnaderna för ett litet 
gymnasium riskerar att sänka 
kvalitén ytterligare i grund-
skolan. För att stärka Ales 
position som tillväxtkommun 
krävs en bra grundskola där 
alla elever får möjlighet att 
nå behörighet och en rygg-
säck med kunskaper att bära 
med sig till kommande gym-
nasiestudier. För att klara 
detta självklara uppdrag krävs 
resurser och med ett avveck-
lat Ale gymnasium får grund-
skolan ytterligare 15-20 Mkr 
att röra sig med. Den enes 
död, den andres bröd.

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Vem bär ansvaret?

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Ansvarig utgivare
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Emil Lindén
Webbutvecklare
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webbutvecklare
Filmproduktion
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
0303-33 37 30
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se
www.alekuriren.se

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

MAT - SÄTTPOTATIS
Amandine, Puritan, Maria, Rocket, Timo, Snöboll, King 

Edward, Asterix, Folva, Inova, Gul mandel, Blå mandel m.fl. 
KRAV-odlad Puritan. Sv äpplen. Morötter, lök. Solrosfrö, 
fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- blåbärs- 

hallon- drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt).  

Säljes från lastbil LÖRDAG 9/3  
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 6/4.

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

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.

PÅSKBASAR 
KILANDA SKOLA

Lördag 16 mars, kl 11.00

GLAD PÅSK! 
Behållningen går till 

Akutinsamlingen Syrien
Välkomna! Starrkärrskresen 

Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98

Fotvård 
Hudvård 
Friskvård
Massage
Salong Beauty
Glamour Nyponrosen

och www.nyponrosen.se
www.beautyglamour.se

Infraröd bastu

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

Följ med på 
Safari i Kenya

tillsammans med 
vår ”reseledare”

Katarina Johansson
Onsdag 13 mars, kl 19.00
i Älvängens Aktivitetshus, 

Carlmarks väg 4
Fri entré

Alla, även icke medlemmar,
är hjärtligt välkomna!

I samarbete med:

Café i Nol
Premiär för Nols nya 
Café mån 11 mars

Öppet kl 6-18 • Beläget nära Tempo

Ring Maria: 0736-67 30 17
F-skatt fi nns

Marias hemtjänst
Hemstäd

Fönsterputs
Flyttstäd och förekommande 

sysslor i hemmet
Utför även företagsstädning

Ring Maria: 0736-67 30 17

Marias hemtjänst
He
önsterputs

Flyttstäd och förekom
sysslor i hemmet
även företagsstädning

Årsmöte Vision 
i Ale (fd. SKTF)

Tisdag 26/3 kl. 16:30

Cafeterian i Alafors

Anmälan till vision@ale.se
Senast 19/3


