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NOL. Ale kommuns 
en-till-en-satsning med 
datorer i grundskolan 
har givit eko.

I fredags kom Camilla 
Waltersson Grönvall 
(M), riksdagsledamot i 
utbildningsutskottet, 
till Nolhagens förskola 
för att se hur lärplattor 
tillämpas i undervis-
ningen.

– Att kommunen valt 
att satsa på de yngre 
barnen gör mig så glad. 
Det är en insikt som 
inte fi nns överallt i 
landet, konstaterade 
Camilla vid sitt besök.

Camilla Waltersson Grön-
vall kom till Nolhagens 
förskola tillsammans med 
sina partivänner från Ale 
kommun; Mikael Berglund, 
Dan Björk och Carina Zito. 
Den moderata delegationen 
fick demonstrerat för sig 
hur lärplattor används i var-
dagen. Elin Alenbratt från 
avdelning Svanen visade stolt 
upp sina färdigheter.

– Det är roligt att se hur 

förskolan har tagit till sig 
möjligheten med den nya 
tekniken. Föräldrarna kan ta 
del av barnens vardag med 
hjälp av bland annat bilder, 
säger Camilla Waltersson 
Grönvall.

Förskolechef Helen Löf-
gren anser att lärplattorna 
har givit en ny dimension i 
lärandet.

– Det är ett suveränt 
komplement. Det är lätt att 
följa barnens utveckling och 
kontinuerlig dokumentation 
görs med hjälp av ljud, bild, 
film och så vidare.

Vid sitt besök i Ale hälsade 
Camilla Waltersson Grön-
vall också på hos Lärlings-
gymnasiet i Älvängen.

– Att få teoretisk utbild-
ning och arbetslivserfarenhet 
samtidigt, är en modell som 
är exemplarisk för framti-
dens arbetssökande, avslutar 
Camilla Waltersson Grön-
vall.

2 april flyttar jag till 
Studio Highlights på 
Västra Gatan.
Gamla som nya  
kunder är välkomna  
till Ytterbyvägen  
tills jag har flyttat.

Jessica

0303 - 21 19 10. Kungälv. www.camidesign.se    

Ales kommunalråd Mikael Berglund och riksdagsledamot Camilla Waltersson Grönvall tittar intresserat på när Elin Alenbratt 
från Nolhagens förskola visar sina färdigheter med lärplattan. 
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– Lärplattor i förskolan 
ett suveränt komplement

En ny dimension i lärandet

Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.

För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

GR-kommunerna där invå-
narantalet steg som mest 
under 2012 var i tur och 
ordning: Göteborg, Kungs-
backa, Härryda, Stenung-
sund och Ale. Ale hamnar 
alltså på femte plats av Göte-
borgsregionens 13 kommu-
ner. 

Befolkningen ökade med 
265 personer, vilket var mer 
än vad man förutspått i prog-
nosen. Det motsvarar en 
ökning med 0,96 procent, 
som är högre än både risk-
snittet och snittet för hela 
Västra Götaland.  

För att befolkningen ska 

kunna öka krävs bostäder 
och trots att det byggts blyg-
samt i Ale under 2012 ökade 
befolkningen markant. 

Minskar i norr
Nu håller man på att ta fram 
en ny befolkningsprognos. 

– Det kan vara svårt för 
exploatörerna att se hur 
mycket som kommer att 
byggas och därför prog-
nostiserar man för fem år 
åt gången. Projekt blir lätt 

framskjutna och nu hoppas vi 
på att det inte blir så, säger 
Linda Karlsson på Ale 
kommun.

Fördelat på de olika 
orterna är det framför allt 
Nödinge och Älvängen som 
ökar, men procentuellt sett 
skedde den största ökningen 
under 2012 i Starrkärr-
Kilanda-Ryd, där befolk-
ningen ökade med 2,53 pro-
cent, vilket innebär 45 nya 
invånare. Nödinge ökade 
med 137 invånare och Älv-
ängen med 34. 

Däremot ser man en 
minskning i Skepplanda och 
Hålanda, som tappade 14 
respektive 10 invånare förra 
året. Surte ökade med 18, 
Bohus med 22, Nol med 20 
och Alafors med 16 medan 
Alvhem är oförändrat. 

– Ökade med 265 personer under 2012
Ale kommun växer så det knakar

FAKTA
Folkmängd Ale:
2012: 27 842
2011: 27 577
2010: 27 442
2009: 27 394
2008: 27 323

Folkmängd Lilla 
Edet:
2012: 12 580
2011: 12 540
2010: 12 578
2009: 12 773
2008: 12 831

Glad Påsk  
önskar vi
på kontoret
i Ale.

lansforsakringar.se/alvsborg
Ring oss på 0303-33 16 30

ALE. Under förra året ökade Ales befolkning med 
265 personer, vilket var mer än man förutspått i 
prognosen. 

Flest nya invånare fi ck Nödinge, men Starrkärr-
Kilanda-Ryd ökade mest procentuellt.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se


