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Glad sommar!
Men vi ses väl på Sveriges största visningshelg den  

Vill du vara med och sälja? Kontakta oss 
direkt eller besök svenskfast.se

NÖDINGE. Ale gymnasi-
um byggs nu om till ett 
hus för både grundskola 
samt kultur- och fri-
tidsverksamhet. 

Från och med 1 juli 
heter huset Ale Kultur-
rum. 

Den nya högstadie-
skolan som startar i 
höst har döpts till Da 
Vinciskolan.

Arbetet med att anpassa 
byggnaden för de nya verk-
samheterna pågår för fullt, 
men på grund av fuktskador 
i den gamla delen av byggna-
den är tidsplanen ännu inte 
fastställd. 

Namnet Da Vinciskolan 
kom till efter en omröstning 
bland alla blivande elever. Att 

eleverna som ska gå i skolan 
skulle bestämma namnet var 
klart från början. Det första 
steget var en nominerings-
runda där alla i årskurs 6, 7 
och 8 på Himlaskolan, Kyrk-
byskolan och Nödingeskolan 
fi ck lämna namnförslag. Se-
dan valde en jury bestående 
av representanter för elever-
na, skolledningen och politi-
kerna ut fyra förslag.

– För oss politiker i Ut-
bildningsnämnden var det 
självklart att eleverna skulle 
få bestämma vad skolan skul-
le heta. Personligen tycker 
jag verkligen om namnet 
Da Vinciskolan. Leonar-
do da Vinci var en mångsi-
dig uppfi nnare som också 
var verksam som bland annat 
arkitekt, naturforskare, mate-
matiker och musiker. Genom 

sin nyfi kenhet och upptäck-
arlust spred da Vinci kunskap 
till väldigt många människor. 
Jag har svårt att tänka mig en 
bättre symbolik för en skola, 
säger Elena Fridfelt (C), 
ordförande i Utbildnings-
nämnden.

Som vi tidigare informe-
rat om upptäcktes vid arbetet 
med att bygga om före detta 
Ale gymnasium till högsta-
dieskola, omfattande fuktska-
dor i den äldre, östra delen av 
byggnaden. Under somma-
ren kommer utökade under-
sökningar i kök och matsal i 
den fuktskadade delen att ge-
nomföras. Förhoppningen är 
att mätningarna visar att kök 
och matsal går att använda 
från och med hösttermins-
starten, om inte ska det fi nnas 
en reservplan framme.

Da Vinciskolan är namnet på den nya högstadieskolan som tar plats i Ale Kulturrum i höst.

Da Vinciskolan tar plats i Ale Kulturrum
– Men fuktskadorna oroar

Brogren Industries AB ligger i Älvängen och är ett familjeföretag som grundades 1965. Vi är idag 73 anställda 
och vår sysselsättning är i huvudsak maskinbearbetning och svetsning inom områdena Aerospace, Gas 
turbines och Offshore. Behovet av fler kompetenta medarbetare är mycket stort. Vill du arbeta i ett företag 
som är i ständig utveckling och bland arbetskramrater som trivs på sin arbetsplats? 

CNC-operatör
Tig-svetsnin g
Laser-svetsning
CMM-operatör
Kalibrering/Slutkontrollant
 

Välkommen med ansökan till: 
(Skriv i ämnesraden vilken tjänst du söker)

jonas.jonemark@brogrenindustries.com

Älvängen? 
Pendeltåg från Trollhättan/Göteborg och 
du är framme på 20 minuter.

www.brogrenindustries.com 
Tel 0303-33 39 40

ÄR DU EN AV OSS?
Just nu söker vi 20 nya medarbetare inom 
följande områden:


