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ALAFORS. Efter den 1 
juli 2015 går det inte 
längre att få slutbetyg.

Slutbetyget kom-
mer att ersättas av en 
gymnasieexamen, som 
antingen kan vara en 
yrkesexamen eller en 
högskoleförberedande 
examen.

– En sista chans till 
slutbetyg ges kom-
mande vårtermin med 
kursstart 12 januari, 
säger Gunilla Johansson 
utbildningshandläggare 
på Komvux Ale.

Från och med den 1 juli näs-
ta år kommer ingen längre 
att kunna få utfärdat slutbe-
tyg från Komvux. Det inne-
bär att de som vill ta slutbe-
tyg måste slutföra sina kurser 
före den sista juni. För att ge 
grundläggande högskolebe-
hörighet måste slutbetyget 
innehålla minst 2 350 poäng, 
varav 2 250 godkända poäng. 
Kurserna i svenska, engelska 
och matematik måste vara 
godkända.

– Slutbetyg kommer att 
ersättas av gymnasieexamen 
från kommunal vuxenut-
bildning omfattande 2 400 
poäng. Det finns två typer 
av examen; högskoleförbere-
dande examen eller yrkesex-

amen, säger Gunilla Johans-
son och fortsätter:

– I en gymnasieexamen 
kan inte alla gamla kurser 
räknas med. Endast de kur-
ser som är översättningsbara 
till dagens kurser får tas med. 
Det betyder att till exempel 
lokala kurser och andra kur-
ser som har upphört inte kan 
tas med i gymnasieexamen.

För dem som vill göra om 
sitt samlade betygsdokument 
till ett slutbetyg, och som 
saknar max 500 poäng, gäller 
det att agera snabbt.

– Vår webbansökan är 
öppen. Heltidsstudier, mån-
dag-fredag, erbjuds på plats 
här i Alafors med start den 
12 januari, avslutar Gunilla 
Johansson. 

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Förra hel-
gen var det premiär för 
Lilla Gårdsbutiken.

Återbrukade möbler 
och övrig inredning säljs 
i källarplanet under 
frisersalongen Cura 
Capillorum.

– En dröm som blivit 
verklighet, förklarar 
Ylva Lindberg och Ulri-
ka Lönn Jaldelid.

Tanken hade funnits länge, 
men det var i somras som 
planerna konkritiserades och 
tog fart på allvar. Kompisar-
na Ylva Lindberg och Ulrika 
Lönn Jaldelid satt på bryg-
gan och diskuterade hur de 
skulle kunna gå vidare.

– Så dök den här lokalen 
upp mitt i centrala Älvängen. 
Då fanns det inget att tveka 
på. Vi såg möjligheterna och 
sedan har allting gått väldigt 
fort, förklarar Ylva Lind-
berg.

Källarlokalen har renove-
rats grundligt samtidigt som 
Ylva och Ulrika bedrivit en 
målmedveten jakt på guld-
korn att fylla butiken med.

– Det är ett ständigt letan-
de på köp- och säljsidor. När 
ryktet nådde ut att vi skulle 
dra igång vår verksamhet har 
dessutom många tipsat oss 
om föremål av olika slag, be-
rättar Ulrika.

I den tillhörande verksta-

den sätter Ylva och Ulrika 
sin egen prägel på sakerna 
innan de prismärks och pla-
ceras ut i butiken.

– Ta den här gamla sto-
len, den är iordninggjord 
med stor kärlek och omsorg. 
Samma sak med dessa gamla 
tegelstenar som vi förvandlat 
till vacker väggdekoration, 
säger Ylva.

En del saker tillverkar de 

helt och hållet på egen hand, 
alltifrån virkade tomtar till 
blomkrukor.

– Sedan har vi knutit 
kontakt med leverantörer 
av närproducerad honung, 
smycken och fårskinnsfällar 
för att ge några exempel. Vi 
har även kläder av återbrukat 
material. Det gör varje plagg 
unikt, poängterar Ulrika.

Inledningsvis kommer 

Lilla Gårdsbutiken enbart 
att ha öppet onsdag och lör-
dag, men förhoppningen är 
att kunna utöka tiderna allt 
eftersom.

– Vi hoppas också kunna 
utveckla verksamheten med 
kurser och dylikt i framtiden. 
Nu är det dock fullt fokus 
på julhandeln, avslutar Ylva 
Lindberg.

JONAS ANDERSSON

Gunilla Johansson, utbild-
ningshandläggare på Komvux 
Ale.

Sista chansen 
att få slutbetyg

Ulrika Lönn Jaldelid och Ylva Lindberg har öppnat Lilla Gårdsbutiken i Älvängen, som säljer åter-
brukade möbler och övrig inredning.

– Gamla saker blir som nya
Lilla Gårdsbutiken har öppnat

F
O

T
O

: 
J
O

N
A

S
 A

N
D

E
R

S
S
O

N

Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi
som är
Axelssons!

Nyproduktion i Alafors! 
Vi har glädjen att få presentera detta 
spännande nybyggnadsprojekt i Alafors 
där 15 st enplansvillor i bostadsrättsform 
byggs med hög klass och kvalité.  
Välj mellan tre eller fyra rum och kök. 

beräknas till sommaren 2015. Tre rum och 
kök om 77 kvm med avg. 5.000:- och pris 
1 535 000  eller fyra rum och kök om 92,5 
kvm med avg. 6000:- och pris 1 855 000.  

För mer information  
och bokning kontakta  
Henrik Kjellberg  
0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

ENDAST 7 STYCKEN KVAR!


