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– C-huset med kök, matsal och specialsalar är fuktskadat

Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50lansfast.se/ale

ADRESS VIKEN 175 BRUKSAREA  CA 597 M² ACCEPTERAT PRIS 2 700 000 KR VISAS RING OCH BOKA

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

LOKAL - BOHUS
Välhållen verkstads/kontors/lagerfastighet i expansiva Ale kommun. Bruksarea om ca 597 kvm varav verkstad 345 kvm,

kontor 152 kvm och lager 100 kvm. Fastigheten säljs utan att man tar över ett bolag. Friköpt tomtmark och grusad parkering

om ca 2 370 kvm. Bra läge längs E45.an med ca 15 min till Göteborg och 5 min till Kungälv.

ADRESS ÄNGGATAN 7, VÅN 3/3 BOAREA CA 39.5 M² / 1 ROK ACCEPTERAT PRIS 550 000 KR

AVGIFT 1 469 KR/MÅN INKL. VÄRME, VATTEN, KABEL-TV  OCH PARKERING  VISAS RING OCH BOKA

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

BR 1 ROK - CENTRALA ÄLVÄNGEN - LÅG MÅNADSAVGIFT
Välkommen till denna lägenhet som ligger i centrala Älvängen. 1 rum och kök om 39,5 kvm med låg månadsavgift, endast

1.469 kr/mån! Perfekt för studenten eller för den som vill bo billigt. Eget vindsförråd i lägenheten om ca 8 kvm och ett

stenkast från tågpendeln som tar dig snabbt och smidigt till Göteborg på 20 min.

Tungt bakslag för ”nya” skolan
NÖDINGE. Till hösten 
ska Himlaskolan och 
Kyrkbyskolan slås sam-
man i Ale gymnasium.

Anpassningen är i full 
gång, men projektet har 
fått ett tungt bakslag.

Det så kallade C-huset 
som ska användas till 
matsal och specialäm-
nen är fuktskadat.

De sista studenterna har 
lämnat Ale gymnasium. Nu 
anpassas skolan fullt ut till 
att fungera som högstadie-
skola. Kyrkbyskolans elev-
er har redan fl yttat in och 
till hösten får de sällskap av 
Himlaskolans.

C-huset, som tillhör den 
äldsta delen av Ale gymnasi-
um och som under 70-80-ta-
let var den lokala Konsum-
butiken, var när gymnasiet 
öppnade avsett för medieun-
dervisning. Här fi nns också 
en musikstudio och en enk-
lare teatersalong. Med åren 
har huset fått anpassa sig 
till lite av varje och för en 
tid sedan fl yttade Fritidsför-
valtningen in. Nu var tanken 

att C-huset skulle byggas 
om för att göra plats för un-
dervisning i specialämnen 
som slöjd och hemkunskap. 
I samband med att renove-
ringen inleddes upptäcktes 
en fuktskada i en vägg. En 
närmare besiktning avslö-
jade ännu större brister och 
nu utreds huruvida det över-
huvudtaget går att åtgärda. 
Det kan bli tal om att riva 
hela huset inklusive kök och 
matsal.

Utesluter inget
– Vi kan inte utesluta någon-
ting just nu. En fuktkonsult 
går igenom samtliga utrym-
men och vi jobbar samtidigt 
fram en plan B. Det här stäl-
ler till stora problem för våra 
verksamheter, säger Kom-
munstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M), som 
var ensam om att våga uttala 
sig i ärendet på måndagen.

– Alla är berörda och 
pressade av detta. Vi jobbar 
på många olika nivåer för att 
försöka underlätta. Det hän-
der i absolut sämsta tänkbara 
tillfälle. Vi har ingen tid att 
vinka på, utan måste ta be-
slut. Höstterminen är snart 
här och eleverna ska påver-
kas minimalt, helst inte alls. 
Det gäller att vara kreativ 

och hitta lösningar.
Han gör ingen hemlighet 

av att fuktskadorna som har 
upptäckts är omfattande.

– Det sitter djupt ner i 
bottenplattan och det enda 
som glädjer mig just nu är 

att ingen har lidit. Fram till 
nu har vi ju haft verksamhet 
i huset, men ingen har rap-
porterat att de känt något.

Utb i ldn ingsnämnden 
kommer inte att avvakta, 
utan krävs det beslut för att 

projektet ska kunna fort-
skrida kommer nämnden att 
kallas samman omgående 
sommaren till trots.

– Nu gäller att fastställa 
skadornas omfattning och 
konsekvenser av dem. Sen 

är det bara att diskutera al-
ternativen. Skulle kök och 
matsal vara drabbat är det ett 
hårt slag, men vi har central-
köket på nära avstånd så lös-
ningar fi nns, avslutar Mikael 
Berglund.

C-huset är fuktskadat. Vill det sig illa måste det rivas. Det var när lokalerna skulle anpassas till slöjd- och hemkunskapsalar som 
fuktskadorna upptäcktes. Nu kan även matsalen vara drabbad. Det är stora verksamheter som det måste hittas utrymmen för.
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