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Nyproduktion i samarbete med 
A-Hus!

Strax öster om Bohus kommer tre tomter om ca 1400 
kvm/tomt styckas av och i samarbete med A-hus 
erbjuder vi här ett bekvämt och nyproducerat boende. 
Genomgående välplanerade hus med hög standard. 
Annonserat hus är endast förslag - välj fritt ur A-hus 
sortiment!

Investeringstillfälle!

Mycket välskött hyresfastighet på Ström i Lilla Edet. 
Huset innehåller fem lättuthyrda lägenheter. Bra 
driftsnetto. Fullt uthyrt med stabila hyresgäster där en av 
hyresgästerna bott i 23 år. Intäkt ca 340 000:- per år. Ett 
bra och lättförvaltat hyreshus för dig som vill komma in i 
branschen. 

Succé - Endast två st kvar!

nybyggnadsprojekt i Alafors där 15 st enplansvillor i 
bostadsrättsform byggs med hög klass och kvalitet. 

beräknas till sommaren 2015. Först till kvarn gäller så 

omgivningar där du snabbt och smidigt når E45:an med 
bil och pendelstationen i Nol  som tar dig till Göteborg på 
ca 20 minuter. 92,5 kvm. Avg. 6.000:-Pris 3.600.000:- avser nyckelfärdig villa av modell 

”Kobbskär” inkl tomt.  
Rördalsvägen 105 - se skyltar
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Pris 3.800.000:-  
Visas efter överenskommelse. 
Brodalsvägen 15-23
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.855.000:-  
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se
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ALAFORS. Vill du lyckas 
på högskoleprovet?

Då kan Komvux kurs 
vara till hjälp.

– Vi erbjuder en täm-
ligen unik utbildning, 
förklarar lärare Scott 
Ritter.

Högskoleprovskursen ge-
nomfördes under några om-
gångar när Komvux höll till i 
Nödinge. Sedan svalnade in-
tresset och kursen lades ner. 
Nu har kursen återuppstått 
igen.

– I höstas hade vi ett tio-
tal elever som genomförde 
kursen, berättar Sten-Ove 
Karlsson, lärare i matema-
tik.

En gång i veckan, med 
start på torsdag, genomförs 
högskoleprovskursen i Kom-
vux lokaler i Alafors. Varje 
tillfälle omfattar tre timmar.

– Intresset inför den 
här terminen har varit re-
kordstort. Vi har närmare 40 
sökande, säger Scott Ritter.

Högskoleprovet infaller 
i år lördagen den 28 mars 
och fram till dess finns allt-
så möjligheten att förkovra 
sig i svenska, matematik och 
engelska.

– På ett högskoleprov gäl-
ler det att tänka smart, hitta 
problemlösande strategier. 
Mycket av kursen handlar 
om att peppa eleverna och få 
dem att hitta olika tekniker 
för att lyckas, säger Sten-
Ove Karlsson.

Ricky Larsson och Lina 
Mikaelsson har båda positi-
va erfarenheter från högsko-

leprovskursen.
– Just att man får tips och 

strategier för att nå ett bra 
resultat är helt suveränt, 
säger Lina som genomfört 
högskoleprovet av en enda 
anledning.

– Jag ska börja på Göte-
borgs Universitet och läsa 
till läkare. Drömmen är se-
dan att bli barnkirurg.

Ricky Larsson behövde 
också göra högskoleprovet 
då han ska bli byggnadsin-
genjör.

– Första gången som jag 
gjorde högskoleprovet var 
jag väldigt nervös. Den ner-
vositeten försvann efter att 
jag gått kursen hos Komvux.

Allt fler väljer att göra 
högskoleprovet vilket har sin 

naturliga förklaring enligt 
Scott Ritter.

– Det går inte att läsa 
upp sina betyg på samma 
sätt som det gjorde tidigare. 
Högskoleprovet utgör en 
andra chans att komma in på 
många utbildningar.

JONAS ANDERSSON

SPF Alebygden drar åter 
igång träffarna på Backavik. 
Tisdagen den 27 januari in-
formerar Eva Lans Samu-
elsson om Ales äldrevård. Ni 
har chansen att ställa frågor. 
Då lokalen är begränsad är vi 
tacksamma om ni anmäler er 
i förväg.

Den 3 februari är det 
årsmöte i Medborgarhuset. 
Under fjolåret fick vi 88 nya 
medlemmar. Dessa inbjuds 
till en träff på Björkliden den 
18 februari. I båda fallen gäl-
ler förhandsanmälan.

Som tack för fjolårets ar-
bete bjöds funktionärerna 
på sillbord på Lökeberg. 
Ordföranden Hans Åström 
och kassören Claes-Hugo 
Larsson informerade om att 
föreningens ställning är god. 
De poängterade att det inte 
hade skett utan de frivilliga 
krafternas insats. Ett sexti-
otal hade hörsammat inbju-
dan.

13 vandrare tog tåg och 
buss till Skepplanda och gick 
runt elljusspåret. Det blåste 
i trädtopparna och flera träd 
hade fallit ner. Vi konstatera-
de att hällristningen var nyli-
gen ifylld. Det sura nedfallet 
tar hårt på målningarna.

På fredag tar vi bussen 
till Alafors och går runt 
Hälltorpssjön. Har vi tur får 
vi se bävrarna.

Lennart Mattsson

Träffpunkt
SPF Backavik
startar igen

Komvuxlärarna Sten-Ove Karlsson och Scott Ritter i samspråk med de tidigare kursdeltagarna Lina Mikaelsson och Ricky Larsson.

– Unik kurs i 
Komvux regi

Hjälp för att klara högskoleprovet
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