
HÅLANDA. Julfriden 
försvann för såväl 
Barn- och ungdoms-
nämndens ordförande, 
Eje Engstrand (s), som 
för föräldrar i Hålanda.

Beslutet om att 
stänga bygdens för-
skola har skapat oro 
och ilska.

Under mellandagarna 
möttes parterna för en 
dialog om beslutet.

Barn- och ungdomsnämnden 
i Ale sitter rejält i klistret inför 
2007. En stram budget kräver 
besparingar på över 15 miljo-
ner kronor.

– Vi är inne i en mycket svår 
omställningsprocess där anta-
let barn i grundskolan mins-
kar samtidigt som barnen i 
förskolan blir fler. Det stäl-
ler bland annat krav på att 
vi hittar smarta och effektiva 
sätt att använda kommunens 
lokaler på, inledde Eje Eng-
strand.

Ett sätt är att förlägga fler 
avdelningar med förskole-
verksamhet på Garnvindan 
Skepplanda samt att utöka 
från en till fyra avdelningar i 
Alvhemsskolan.

– På så vis skapar vi utrym-
me även för Hålandabarnen. 

Hålanda förskola har de se-
naste åren drivits på "dispens" 
eftersom lokalerna egentli-

gen inte är acceptabla. Ven-
tilationen är undermålig. En 
ombyggnad skulle enligt för-
valtningen kosta i nivå med att 
bygga en ny förskola, därför 
anser nämnden att en om-
organisation i Alvhem och 
Skepplanda är bättre.

Dessa argument köpte som 
väntat inte föräldrarna i Hå-
landa. Mötets ordförande, 
Lennart Lundgren, som yt-
terst professionellt såg till att 
hålla mötet sakligt och samlat 
var kritisk.

Levande landsbygd
– Ni talar om en levande 
landsbygd, men föreslår att 
ta bort den enda kommuna-
la servicen som finns kvar. Ni 
talar om att vi ska vara mil-
jövänliga, men fattar beslut 
som tvingar oss att åka – enligt 
egen uträkning – 18 000 mil 
extra för att barnen ska få gå 
i förskola.

Ett 30-tal föräldrar var alla 
lika förgrymmade och fram-
förde skarp kritik mot förvalt-
ningens beräkningar.

– Jag vill se uträkning-
en som visar att ni sparar 1,5 
miljon på den här omorgani-
sationen. Jag vill också se ut-
räkningen som visar att det 
är lika dyrt att bygga en ny 
förskola som att göra Hålan-
da förskola ändamålsanpas-
sad. Enligt tekniska kontoret 

handlar det om fem till sex 
hundra tusen och ni talar om 
åtta miljoner, dundrade Matz 
Gustafsson.

Hålanda förskola består 
av tre bostadsrättslägenheter 
och kommunens tanke var 
att återställa dessa till försälj-
ning, men den idén verkade 
inte vara genomtänkt.

Ingen besparing
– Priset är redan reglerat i av-
talet och ligger idag på cirka 
44 000 kronor, dessutom är 
kontraktet inte uppsagt vilket 
gör att ni tvingas betala hyra 
oavsett fram till och med 2009 
och hur stor blir besparing då, 
frågade Bo Carlsson.

Eje Engstrand erkände att 
han inte var bekant med de 
faktiska förhållandena och 
lovade återkomma med lite 
mer exakta uppgifter. Han 
litade på att förvaltningen 
gjort en korrekt bedömning.

Förutom ekonomi kom 
också kvalitetsfrågan upp. 
Hur påverkas barnen av för-
ändringen? Även där gick 
åsikterna isär. Eje Engstrand 
menade att den nya organisa-
tionen skapar bättre möjlig-
heter att behålla små barn-
grupper, vilket borgar för 
kvalitet.

– Personalfrågan, att det 
bland annat skulle vara svå-
rare att rekrytera förskole-

lärare till Hålanda, stämmer 
inte. Kvalitetsmässigt är Hå-
landa överlägset med sin här-
liga närhet till naturen, sa en 
av föräldrarna.

Bristande information
Det riktades också frän kritik 
mot informationen. Hålan-
daföräldrarna var inte nöjda 
med att ha fått reda på ned-
läggningen av förskolan via 
lokaltidningen.

– Det är ett informations-
möte inplanerat, men det blir 
ofta svårt när beslut tas så här 
nära jul. De hann nog inte, 
svarade Engstrand som fick 

mer att bemöta.
– Ni skriver om delaktig-

het och att beslut ska tas efter 
dialog med föräldrar, men här 
är det precis tvärtom. Först 
beslut och sen eventuell in-
formation. När var det tänkt 
att vi skulle få reda på för-
ändringen, undrade Lennart 
Lundgren.

– Det är omöjligt att ta upp 
alla frågor med berörda för-
äldrar, då skulle vi aldrig hinna 
fatta några beslut, sa Engs-
trand och erkände därmed 
att nämnden har svårt att leva 
upp till den vackra texten.

Eftersom föräldrarna 

krävde bättre bevisföring i 
form av siffror beslutades om 
ett nytt möte torsdag 18 fe-
bruari i Hålanda förskola.

Märkligt nog ställde ingen 
förälder frågan om den 1,5 
miljon som ska sparas på för-
ändringen av förskolan i norra 
Ale inte kan sparas på annat 
håll i den 1,1 miljard stora kas-
sakista som kommunen för-
fogar över. Det skulle säkert 
även Eje Engstrand vilja dis-
kutera. Han om någon är nog 
trött på att spara.
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Hålanda tar strid om förskolan
– Föräldrar ställer krav på bättre argument

Eje Engstrand, Barn- och ung-
domsnämndens ordförande, fick 
stå till svars för beslutet att 
stänga Hålanda förskola. Ett 
30-tal föräldrar mötte upp i Hå-
landa bygdegård.

I HÅLANDA
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