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VI HAR KÖPARNA

Dags att flytta ut?
Vi har många som 

vill flytta in.

Fr vänster: Danijela Todorovic – mäklarassistent, Lars-Erik Eriksson – mäklare/franchisetagare,
Marie Engström – mäklare, Monica Carlsson - mäklare, Sebastian Krigholm – mäklare,  

Daniel Eriksson – mäklare/butikschef, Nadia Largo Westin - mäklare

www.svenskfast.se

Hos oss får du bäst betalt!
Hos oss på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling får du bäst 

betalt per kvadratmeter när du säljer din bostad. Det visar 

ingivarstatistiken för 2012*. 
 

Välkommen att anlita oss du också när du ska 

sälja din bostad. Ale Torg 14, 0303-33 16 40 

lansfast.se
* Statistiken gäller för Ale kommuns 
fem mest anlitade fastighetsmäklarföretag.

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40

lansfast.se/ale

ADRESS RAPENSKÅR 475 BOAREA CA 40 M² / 3 ROK

ACCEPTERAT PRIS 425 000 KR VISAS MÅ 13/5

17.00-18.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRITIDSHUS - SKEPPLANDA
Nästan längst in på vägen, i en skogsglänta finner ni detta

trevliga lilla fritidshus om ca 40 kvm. Här finns allt du

behöver för att koppla av!

ALE/KUNGÄLV. När Ale 
gymnasiums första-
årselever till hösten 
tvingas byta skola vill 
drygt hälften gå på 
Mimers hus i Kungälv.

Av niondeklassarna 
är det dock Göteborg 
som lockar mest.

När Ale gymnasium avveck-
las kommer de elever som 
går första året att tvingas 

byta till en annan skola, 
medan tvåorna får gå kvar 
och ta studenten nästa vår. 

Anledningen till att 
många vill gå på Mimers hus 
i Kungälv är framför allt att 
man vill gå kvar med sin klass 
i den mån det är möjligt. Det 
menar studie- och yrkesväg-
ledaren Marianne Alfred-
son. 

– Drygt hälften vill till 
Mimers. Man har pratat ihop 

sig med klasskompisarna och 
Mimers hus gör vad de kan 
för att tillgodose elevernas 
önskemål, så det ser ut att 
lösa sig till det bästa. 

Sammanlagt är det 
omkring 100 elever som 
berörs och just nu pågår 
arbetet med att matcha 
ansökningarna med plat-
ser, något som sektorsche-
fen Annika Sjöberg tycker 
fungerar bra.

– Man har stor förståelse 
och vill hjälpa till. Vi är noga 
med att ingen ska behöva gå 
om för att gå en giltig behö-
righet.

Göteborg lockar
Det är alltså varken närheten 
till grannkommunen eller 
utbildningen i sig som varit 
mest avgörande när drygt 
hälften av Ale gymnasiums 
ettor har sökt till Mimers 

hus, något som avspeglas i 
hur niorna har valt. 

– Pendeln gör att det är 
lätt att ta sig in till Göte-
borg och jag upplever inte 
att intresset för Mimers hus 
är direkt stort, säger Louise 
Paulsson, studie- och yrkes-
vägledare i norra Ale.

Per-Erik Lindenau, 
studie- och yrkesvägledare i 
söder, är av samma uppfatt-
ning även om han egentli-

gen inte vill uttala sig innan 
omvalen är klara 31 maj. 

– Jag har inte märkt någon 
rusning till Mimers hus. 
Göteborg är lika attraktivt, 
även om man bor i Bohus.

Hälften av Ale gymnasiums ettor till Mimers hus

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Rekommenderar du andra elever att söka till Mimers hus?

HANNES BOSTRÖM
Omvårdnadsprogrammet, tredje året:
– Ja, självklart. Det är en fruktansvärt 
fräsch skola och hög kompetens på 
lärarna. Hela skolkulturen är bra med 
mycket gemenskap.

PERNILLA SJÖBERG
Estetiska programmet, 
profilering musiker/artist:
– Ja, det är väldigt bra och lärarna enga-
gerar sig för eleverna. Jag var först skep-
tisk till sammanslagningen av musik och 
musikal, men det blev bra till slut.

PIERRE ÅQVIST
Individuella programmet
– Ja, absolut. Personalen är bra och det är 
en lugn skola utan bråk, mycket lugnare 
än andra skolor jag varit på. Jag pendlar 
från Älvängen och det fungerar mycket 
bra.

MALIN SVANLUND
Estetiska programmet, 
profilering musikalartist, tredje året:
– Absolut, det är en väldigt bra skola med 
jättebra lärare. Jag bor i Ytterby så det 
är nära. I musikalklassen går elever från 
många olika ställen och det är roligt.

OLA JOHANSSON
Industritekniska programmet, 
första året:
– Ja, det skulle jag verkligen göra. Det är 
nybyggt och fräscht och lärarna är bra. 
Skolmaten kunde varit bättre, men på det 
stora hela trivs jag väldigt bra.


