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Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att

bostaden är besiktigad

innan försäljning.

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40lansfast.se/ale

ADRESS GRIMSÄNG LERDALA 320 BOAREA CA 168+94 M²

6 ROK TOMTAREA 9870 M² ACCEPTERAT PRIS 1 350 000

KR VISAS TI 11/6 17.00-18.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA - HÅLANDA
Gedigen och rymlig villa längst in på vägen. Huset är i behov
av renovering och har genomgående äldre standard men för
den händige finns möjligheterna.

ADRESS ÄLEBRÄCKEVÄGEN 9 BOAREA CA 94 M² / 4 ROK

ENERGIPRESTANDA 252 KWH/M² ÅR TOMTAREA 1525 M²

ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 KR

VISAS ON 12/6 17.00-18.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA - ALAFORS
Lev livet på landet men ändå nära stan!
Charmigt litet 50-talshus på stor lättskött trädgårdstomt.
Här har du vy över öppna landskap.

ADRESS IVARS KULLE 13 BOAREA CA 160 M² / 7 ROK TOMTAREA 459 M² ACCEPTERAT PRIS 3 250 000 KR

VISAS TO 13/6 17.00-18.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

PARHUS - NÖDINGE
Äntligen ett parhus i populära backaområdet. Ett rymligt hus för familjen med hela 5 sovrum! Bra läge med golfbanan som
granne. Lagom stor trädgård och en egen altan samt uteplats. Goda kommunikationer in till Göteborg.

Tomas Tobé är inte bara ord-
förande i utbildningsutskot-
tet utan han är också grupp-
ledare för Nya Moderaterna. 
Tomas Tobé hade sällskap av 
partivännen Camilla Wal-
tersson Grönvall, som sitter 
med i utbildningsutskottet.

– I den valkrets där jag 
arbetar, Norra Älvsborg, 
ingår 13 kommuner. Vi vill 
visa att moderat skolpoli-
tik gör skillnad och vi lyfter 
gärna fram Ale som ett gott 
exempel, att detta initiativ 
med en-till-en kan fung-
era som inspirationskälla 
för andra kommuner, säger 
Camilla Waltersson Grön-
vall.

– Vi ska ha upp alla Sve-
riges skolor på banan när 
det gäller måluppfyllelsen. 

Tyvärr saknas Göteborg 
som ett starkt skolnav, säger 
Camilla.

Vid sitt besök på Nöding-
eskolan fick Tomas Tobé se 
hur datorn tillämpas som 
verktyg i undervisningen.

– Detta är rätt väg att gå. 
Vi kan inte sätta en skydds-
mur runt skolan och hålla 
utvecklingen borta. Helt 
klart är att Ale kommun är 
en föregångare inom detta 
område. Det var roligt och 
intressant att få komma hit, 
förklarade Tobé.

Nationell fortbildning
Tomas Tobé presenterade 
också Moderaternas förslag 
till en nationell fortbildning 
för lärare inom IT – ”Lärar-
lyftet 3.0”.

– Vi ser att många kom-
muner gör medvetna sats-
ningar, men på nationell nivå 
har vi inte uppmuntrat detta 
tillräckligt. Inget ersätter en 
bra pedagog, men kan vi ha 
lärare som blir duktiga på att 
använda de moderna verktyg 

som finns så skapar naturligt-
vis en bra grund till skolut-
veckling, säger Tomas Tobé.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Tomas Tobé (M) om
satsning på IT-fortbildning

Utbildningsutskottets ordförande gästade Ale

Utbildningsutskottets ordförande, Tomas Tobé (M), gästade 
Ale kommun i måndags. Här ses Tomas vid sitt besök hos 
eleverna i årskurs 2 orange på Nödingeskolan. Alexandra och 
Emelie visar hur datorerna används i klassrummet.

Camilla Waltersson Grönvall, riksdagsledamot i Utbildnings-
utskottet. I bakgrunden skymtar kommunalrådet Mikael 
Berglund och utbildningsutskottets ordförande, Tomas Tobé.

NÖDINGE. Nyligen var det Lärarförbundets ordfö-
rande Eva-Lis Sirén som gästade Ale och i mån-
dags var det utbildningsutskottets dito, Tomas 
Tobé (M), som kom på besök.

Ales satsning på en-till-en-datorer har väckt 
stor uppmärksamhet över hela landet och inte 
minst på riksdagsnivå.

– Det är klart att dessa elever har ett försprång 
om undervisningen sker med kvalitet, konstatera-
de Tomas Tobé när han träffade elever och lärare i 
årskurs 2 på Nödingeskolan.


