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GRATIS
Prova-på-
vecka! v.35

Enligt schema på 
hemsidan

För anmälan ring
Helena Urdal
0733-81 49 64

Torggatan, ÄlvängenTorggatan, Älvängen

Kursstart v.36

Gå in på 
www.andrum.in 
och skriv ut höstens schema

Meditation
Yoga för män

Yoga
Träning för kropp & själ!

When you think that it’s possible 
- then the magic starts

Vita dagar är en kampanj som uppmanar Aleborna att dra ned på sin alkoholkonsumtion. En tävling är utlyst med fi na priser 
i potten. Bakom projektet står Ale kommun i samarbete med Team Sportia, Ale Fritid, Sportlife och Frukt & Grönsakshuset. 
Från vänster: Moniqa Torstensson, Christina Wallöe, Thomas Berggren, Susanne Sebestyen och Ali Daood.

– Vita dagar ska 
inspirera Aleborna

Folkhälsokampanj som går igen

ÄLVÄNGEN. 38 nya 
elever börjar på torsdag 
på Lärlingsgymnasiet i 
Älvängen.

Det innebär att 
skolan kommer att ha 
totalt 100 elever, vilket 
är fl er än någonsin 
tidigare.

Intresset för yrkesinriktade 
gymnasieprogram fortsätter 
att öka bland Ales ungdomar. 

I våras sökte fler elever än 
någonsin till Lärlingsgymna-
siet i Älvängen och torsdag 
har det blivit dags för första 
skoldagen. 

Elevantalet kommer nu att 
uppgå till 100, vilket innebär 
ett nytt rekord.

– Framför allt har vi haft 
stor efterfrågan på Bygg- 
och anläggningsprogram-
met samt på Fordons- och 
transportprogrammet. En 
markant ökning har man 
främst sett på bygg, som hade 
ganska få sökande förra året, 
säger Carina Zito, kurator 
och tillägger:

– Vi ser övervägande 
att det är elever från Ale 
kommun som sökt och det 
är ju extra roligt att ung-
domarna väljer en skola på 
hemmaplan.

Hon berättar också att 
man inför höstterminen inle-
der ett ännu närmare samar-
bete med Introduktionspro-
grammet på Ale gymnasium.

– Fler elever än någonsin 
på Lärlingsgymnasiet

Fortsatt uppåt för yrkesprogram

Glad student. Robin Bäckstrand var en av 34 elever som tog studenten från Lärlingsgymna-
siet i våras. På torsdag börjar 38 nya ettor, vilket gör att skolan inför höstterminen har fl er 
elever än någonsin. 

NÖDINGE. Fjolårets 
kampanj Vita dagar går 
igen.

Efter en sommar med 
en hel del dryck i form 
av öl, vin, cider och 
andra alkoholhaltiga 
drycker uppmanas ale-
borna till en nystart.

– Vi gör detta för att 
uppmuntra kommunin-
vånarna, säger drog-
förebyggare Thomas 
Berggren.

Vita dagar är en kampanj som 
främjar folkhälsan. Vakna 
och folkhälsorådet står 
bakom initiativet och precis 
som i fjol finns Sportlife och 
Team Sportia med som sam-
arbetspartner i projeket.

– I år har vi fått med ytter-
ligare två partners i Ale Fritid 
samt Frukt & Grönsakshuset 
på Ale Torg. Det ger extra 
tyngd åt kampanjen, säger 
Thomas Berggren.

– För oss kändes det själv-
klart att gå med och stötta 
Vita dagar. Det är klokt att 
vi lite till mans reflekterar 
över vår alkoholkonsumtion 
så här efter sommaren, säger 
Christina Wallöe på Ale 
Fritid.

Ali Daood på Frukt & 
Grönsakshuset är av samma 
uppfattning.

– För oss som jobbar med 
frukt och grönt så känns det 
helt rätt att vara med och 
stötta ett sundare Ale.

Alla vuxna, boende i kom-
munen eller tjänstgörande 
i densamma, är välkomna 
att delta i den tävling som 
utlysts. Utmaningen ligger i 

att försöka minska sin alko-
holkonsumtion, att unna sig 
några extra vita dagar.

– Det är inte rimligt och 
tro att alla alebor ska bli nyk-
terister. Det är inte det som 
den här kampanjen går ut 
på. Att avstå alkohol innebär 
trots allt många fördelar. Du 
blir klarare i knoppen, du 
sparar pengar, du är alltid 
körklar och så vidare. Det 
finns många plusfaktorer, 
säger Berggren.

Alla som deltar i utma-
ningen blir naturligtvis vin-
nare. Därutöver är det några 
slumpvist utvalda som kan 
vinna priser från respektive 
samarbetspartner i projektet.

– I fjol var det Jennifer 
Gothilander från Surte som 
kammade hem förstapriset. 
Jennifer förärades en vacker 
bukett tulpaner, ett present-
kort från Team Sportia, ett 
tio-kort från Sportlife samt 
en timmes specialträning 
med en personlig tränare.

Det går att anmäla sig två 
och två till kampanjen. På 
så sätt kan man utmana sin 
granne, kompis och så vidare.

– Nu är det läge att få ord-
ning på vardagsrutinerna 
igen och samtidigt ställa 
undan grillölen, rosévinet 
och så vidare. Förhoppnings-
vis kan Vita dagar inspi-
rera Aleborna. Du går in på 
Vaknas hemsida och anmäler 
dig snabbt och lätt, avslutar 
Thomas Berggren.
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Efter sex år på Klippoteket 
Huvudsaken i Älvängen öppnar 
jag nu en klippstuga hemma i

Alafors.

Bokning sker via telefon.

Nytt telefonnummer 

0707-90 09 22

100:- rabatt
på valfri 

klippning/behandling
Erbjudandet gäller en gång 

t.o.m 2013-10-31.

Heléne Skånberg
Älebräckevägen 44, 449 50 Alafors

Tel 0707-90 09 22

Välkommen till
Helénes 

Klippstuga!
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