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ÄLVÄNGEN. 41 elever 
har sökt till Lärlings-
gymnasiet i första 
hand. 

Idag är endast 9 av 
dem behöriga, men det 
menar rektorn Malin 
Luukinen kommer att 
ändras redan till den 
preliminära antagning-
en. 

– Vi vill ha runt 40 nya elev-
er och det är där någonstans 
som jag tror att vi landar i 
slutändan. Eleverna har sökt 

in på betygen från höstter-
minen och många som idag 
inte är behöriga kommer att 
bli det under våren. Dessut-
om går ett fl ertal av dessa 
elever idag på individuella 
program på Ale gymnasium 
eller Mimers hus. Efter den 
preliminära antagningen 
följer en period där många 
elever ändrar sitt val och vi 
brukar vara vinnare i den 
bytarkarusellen. 

Hon menar att statisti-
ken kan bli lite missvisan-
de då Lärlingsgymnasiet i 

Älvängen har 95 platser till 
förfogande, medan målet är 
att ta emot runt 40 elever. 

– Det beror på att vi 
vill kunna erbjuda ett an-
tal platser på många olika 
inriktningar. Eftersom yr-
kesutbildningen till stor det 
är förlagd till arbetsplatsen, 
samtidigt som de gymna-
siegemensamma ämnena 
läses ihop, har vi möjlighet 
att kunna starta en inrikt-
ning även om det är få elev-
er som sökt, förklarar Malin 
Luukinen. 

JOHANNA ROOS 

Lika många som väntat sökte Lärlingsgymnasiet

Masters.
Nu 169 900 kr. 
O

Bränsleförbrukning blandad körning 4,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 114 g/km.  *Volkswagen Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig 

ränta baserad på STIBOR 90 (eff. ränta 4,61%). **Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se

Passat Alltrack 

inkl. Premiumpaket.
 Nu 289 000 kr.
O

Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 – 8,5 liter/100 km. CO2-utsläpp 155–199 g/km. Alltrack fi nns med motoralternativen TSI 211 och TDI 177. Volkswagen 
Leasing fr 1 990 kr exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. *Förmånsvärde är beräknat exkl 
bränsle och redovisad netto per månad vid 50% marginalskatt. ** Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

KÖP TILL 

VÄRMARE OCH 

DRAGPAKET 
FÖR 1  KR.

GÖTEBORG. Det var 
fullt tryck hela helgen, 
allra mest besökare på 
lördagen.

Passion för Mat är 
mässan framför andra 
för folk som gillar god 
mat och dryck.

Ahlafors Bryggerier 
fanns representerade 
för fj ärde året i rad.

På Passion för Mat hittar alla 
matentusiaster ett utsökt ur-
val av handplockade produ-
center och råvaror från kva-
litetsinriktade leverantörer 
inom mat och dryck.

– Det är en fantastisk 
mässa på alla sätt, tveklöst 
den bästa som vi varit med på 

inom den här genren. På lör-
dagen stod det tredubbla led 
av mässbesökare som ville 
provsmaka våra olika öl- och 
cidersorter, förklarar Chris-
ter ”Cralle” Sundberg på 
Ahlafors Bryggerier.

Bland annat kunde gäster-
na i Eriksbergshallen njuta 
av det nybryggda påskölet. 
Superlativen haglade.

– Ahle Påsköl är min 
personliga favorit och årets 
brygd är utsökt, säger ”Cral-
le”.

Christer Sundberg hade 
sällskap i montern av bland 
andra Mats Pihl som från 
och med juni månad kom-
mer att arbeta heltid på 
Ahlafors Bryggerier som 
projektledare. Ales lokala 

bryggeri har investerat i fyra 
stora kombitankar för jäs-
ning och lagring.

– Vi arbetar i medvind och 
intresset för microbryggerier 
är stort över hela landet, sä-
ger Sundberg.

En annan nyhet som 
Ahlafors Bryggerier avslö-
jade i samband med mässan 
Passion för Mat är att den 
populära lingoncidern, som 
tidigare bara gått på export 
till de brittiska öarna, kom-
mer att fi nnas som en arti-
kelvara på Systembolaget 
lagom till sommaren.

– Det tror vi kan bli en 
riktig försäljningssuccé, av-
slutar Christer Sundberg. 

JONAS ANDERSSON

Ahlafors Bryggerier fanns representerade på Passion för Mat i Eriksbergshallen för fjärde året i 
rad.
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– Lyckad mässhelg för Ahlafors Bryggerier

Påsköl rosades
på Passion för Mat

HUSQVARNA 555FXT
Kraftfull röjsåg utvecklad för hårt heltidsjobb. X-Torq®-motorn  
ger råstyrka, snabb acceleration och utmärkt bränsleekonomi. Unik 
komfort uppvärmning av handtagen för kalla och våta arbetsskift. Mycket 
låga vibrationer tack vare LowVib®. Levereras med selen Balance XT™. 

11.900:- Rek. cirkapris inkl. moms

*   Gäller vid köp av röjsågar 545FX, 545FXT, 555FX eller 555FXT  
t.o.m. 2014-05-31 eller så långt lagret räcker. 

Gör ett 
råstarkt byte.

1.500:-
i inbyte för din 

gamla fungerande 
röjsåg. *
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