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NÖDINGE. Sex elever 
från Vård- och om-
sorgsprogrammet och 
sju elever från Teknik-
programmet har ge-
nomfört utlandsprak-
tik under hösten.

I förra veckan skedde 
en redovisning för 
klasskamrater och lä-
rare i Ale gymnasium.

Det samlade intryck-
et från ungdomarnas 
vistelse i Zilina var 
positivt.
Leonardo Da Vinci-projek-
tet har givit ungdomar från 
Ale gymnasium möjlighet 
till utlandspraktik.

– Syftet är att ge eleverna 
internationell arbetslivser-
farenhet, kompetensutveck-
ling inom sitt respektive 
område. Det ökar också den 
språkliga kunskapen hos 
respektive ungdom och ökar 
förståelsen för andra län-
ders kultur- och samhällsliv, 
säger Bassim Idan, lärare på 
Teknikprogrammet.

Över 100 ansökningar 
skickades in till Program-
kontoret varav 63 beviljades, 
däribland Ale gymnasiums. 
Under hösten har totalt 13 
elever från de respektive 
programmen varit i Zilina 
och genomfört praktik. 
Zilina ligger i de nordvästra 
delarna av Slovakien.

Samtliga grupper som 
genomförde sina redovis-
ningar vittnade om ett väl-
digt bra bemötande och en 
intressant praktikperiod i 
Slovakien.

– En bra upplevelse! 
Den materiella standarden 
på sjukhusen var inte den-
samma som i Sverige och 
läkemedlen förvarades inte 
alls på samma sätt som här 
hemma, förklarade Elin 

Löfgren, Malin Arons-
son, Ida Larsson, tre av de 
omvårdnadselever som fick 
möjligheten till fyra veckors 
utlandspraktik.

JONAS ANDERSSON

En bra upplevelse i Slovakien
– Utlandspraktik för gymnasieelever

Elin Löfgren, Malin Aronsson, Ida Larsson från Vård- och 
omsorgsprogrammet i Ale gymnasium redogjorde i förra 
veckan för sin utlandspraktik i slovakiska Zilina.

Bassim Idan och Britt-Mari Palmeståhl, lärare på Teknik- 
respektive Vård- och omsorgsprogrammet i Ale gymnasium.
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Istället för julklapp har vi i år valt att skänka pengar till barncancerfonden
Vi stöttar även Team Rinkeby

ALAFORS. I fredags tog 
Alebyggens styrelse 
beslut om att starta 
upp markarbeten i det 
nya bostadsområdet 
Furulund. 

På Furulundshöjden 
planeras sammanlagt 
44 bostäder, varav 
24 lägenheter och 20 
fristående hus med 
beräknad inflyttning 
under 2015.

Alebyggen kommer med en 
tidig julklapp till Alafors. I 
fredags togs beslut om att 
starta upp markarbeten i 
Furulund – ett första kliv till 
det nya bostadsområdet med 

samma namn. 
Detaljplanen togs redan 

2008 och har sedan stötts 
och blötts i ett par år, men nu 
har det blivit dags att ta ett 
nytt steg i färdigställandet av 
bostadsområdet som kommer 
att bestå av lågenergihus. 

Med vidsträckt utsikt 
över bygden och närhet till 
såväl kommunikationer som 
idrottsanläggningar – Ale-
backen inte minst – och 
stillsam natur som närmsta 
granne lägger Alebyggen 
stora förhoppningar till Ala-
fors nya bostadsområde. 

Den idag branta slänten 
ska sänkas innan infartsvägen 
byggs. 

– Här kommer det först att 
ligga fem fristående villatom-
ter, säger Sune Rydén (KD), 
ordförande i Alebyggens sty-
relse när vi kommit ett par 
meter upp i backen.

– Uppe på berget till 
höger kommer det att bli 15 
enplansvillor som koopera-
tiva hyresrätter med altaner 
i söderläge och utsikt över 
Alafors. 

På vänster sida plane-
ras samtidigt tre så kallade 
”kombohus”, det vill säga 
nyckelfärdiga och standardi-
serade tvåplanshus med låg 
energiprestanda och mini-
malt underhållsbehov. Varje 
bostadshus rymmer åtta 

Markarbeten startar på Furulundshöjden

BOSTADSOMRÅDET 
FURULUND
• 5 fristående villatomter
• 15 kooperativa hyresrätter, 
enplanshus varav 7 st 3:or, 77 kvm 
och 8 st 4:or, 93 kvm
• 24 hyresrätter i 3 tvåplans ”kom-
bohus” varav 12 st 2:or, 60 kvm och 
12 st 3:or, 72 kvm 

hyresrätter, både två- och 
trerummare av hög standard 
med bland annat hiss, ekpar-
kett och balkonger. 

Peab kommer att stå för 
markentreprenaden, som 
förhoppningsvis ska vara 
färdig till semestern 2014 och 
man räknar med att en första 
inflyttning kan ske strax efter 
jul samma år. 

JOHANNA ROOS

Ingen dålig utsikt. Sven Burgren, fastighetschef och projektledare, Lars-Ove Hellman, Ale-
byggens vd, Stina-Kajsa Melin, vice ordförande i styrelsen och ordförande Sune Rydén. 

Kombohus liknande de som planeras på Furuhöjd.


