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Välkommen 
till vårt
nya kontor.

Lördagen den 7 september klockan

12.00 öppnar vi dörrarna till vårt

nya kontor på Ale Torg 14.

Vi bjuder på tårta, fiskdamm till

barnen och många fina erbjudanden.

Länsförsäkringar Älvsborg är mer

än bara ett försäkringsbolag. Vi är

också din lokala bank, fastighets-

mäklare och larmcentral.
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Reg. Fastighetsmäklare
0303-33 16 41

Susanne Karlsson
Privatrådgivare
0303-33 16 44
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BOHUS. Närmare 100 blivande civil-
ingenjörer, som läser kemiteknik på 
Chalmers tekniska högskola, kom till 
Akzo Nobel på ett studiebesök förra 
måndagen.

För femte året i rad genomfördes dagen som 
innebär att nyintagna civilingenjörstudenter 

genom studiebesök på Akzo Nobel i Bohus 
får en inblick i arbetsuppgifter och annat som 
rör deras blivande karriär. 

Dagen genomfördes för femte året i rad 
och värd för dagen var innovationschef 
Michael Persson. 

JOHANNA ROOS

NÖDINGE. Jonas Widén 
har avgått som rektor 
för Ale gymnasium.

Istället är det nu 
biträdande rektorn Ma-
rianne Alfredson som 
ska landa skolans sista 
levnadsår och fokus 
ligger på att säkerställa 
elevernas utbildning. 

Ett år efter att Jonas Widén 
lämnade John Bauergym-
nasiet i Borås och tog sig an 
utmaningen att få Ale gym-
nasium på fötter har han 
nu gått vidare till Härryda 
kommun. 

Istället blir det biträdande 
rektorn Marianne Alfred-
son, i grunden studie- och 
yrkesvägledare, som ska leda 
skolan fram till avvecklingen 
nästa vår. 

– Det viktigaste nu är att 
säkerställa att de nationella 
programmen går i mål på 
bästa möjliga sätt så att våra 
treor går ut med flaggan i 
topp. Sedan kommer vi även 
att utveckla introduktions-
programmet, som kommer 
att finnas kvar.

En annan utmaning för 
gymnasieverksamheten är att 
på ett bra sätt dela lokalerna 
med högstadieelever som 
flyttats från Kyrkbyskolan, 
något som enligt Marianne 
Alfredson har börjat bra.

– Vi har haft en jättetrev-
lig och go skolstart där man 
visade förståelse för varan-
dra. 

– Blivande kemiingenjörer besökte Akzo Nobel

Inblick i framtiden
Studiebesök. Johan Pettersson tar emot nyantagna studenter från Chalmers tekniska hög-
skola (CTH) och visar tillverkningen av kiselsyrasoler på AkzoNobel i Bohus, ett produktom-
råde där företaget är världsledande.

– Kvinna tar 
över ansvaret

Ny rektor på Ale gymnasium

Ett år kvar. Nästa vår tar de sista eleverna studenten från 
Ale gymnasium innan skolan avvecklas. Efter att Jonas 
Widén avgått som rektor är det istället biträdande rektorn 
Marianne Alfredson som tagit över rodret. 

Lars Karlsson Bygg
SKEPPLANDA

Tack!
AroseniusSkolans fd 9:or sänder ett stort 

TACK till våra sponsorer. Ni gjorde vår 
avslutningsfest i våras möjlig!

Tack till alla övriga som bidrog till festen!
Festkommittén TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se


