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TIDAHOLMS
KOMMUN

GULLSPÅNG
KOMMUN

Får vi hjälpa dig att utveckla ditt företag?
Vi vill tillsammans med dig som företagare kunna erbjuda slagkraftig kompetensutveckling för dig och dina anställda. 

För att kunna utveckla och samordna framtidens utbud inom regionen som passar företagarnas behov, genomför vi nu en enkätundersökning. 

Välkommen till www.behovsinventering.se/vg/ 
Redan nu erbjuder vi utbildning på både gymnasie- och högskolenivå. På Lärcentrum eller ute på ditt företag!

Lärcentra i Västsverige
www.westum.se

S-grupp/medlemsmöte
Måndagen den 15 jan. kl. 18.00, Alesalen Folkets hus, Nol

Ur dagordningen:
- Arbetsformer under mandatperioden.

- Val av ombud till partikongressen

Var med i det politiska samtalet!
 Vi startar  politisk diskussionsgrupper

Torsdagen den 18 januari kl. 18.00, Cafeterian Folkets hus, Nol
Tema: Skola, Välfärd, Bostäder

Förtroendemannautbildning
Fredagen den 26 kl. 15.00
Lördagen den 27 kl. 8.30

Medverkan: Anne-Marie Lindgen .Anmälan 0303-742113

Välkomna

Svar till Susanne
Alemyr, som i sin in-
sändare v 51 2006 skri-

ver om trafiken mellan Nol 
och Göteborg. Roligt att 
höra att trafiken med Lila 
Express mot Göteborg på 
vardagsmorgnarna fungerar 
så bra! Dessvärre fungerar 
det tydligen långt ifrån lika 
bra tillbaka från Göteborg 
på eftermiddagarna.

En linje som Lila Express, 
som går tvärs igenom Göte-
borg, är känslig för hur tra-
fiken i övrigt flyter. Blir det 
långa köer, som det numera 
ofta blir i rusningstrafik, 
drabbas ju även bussen, med 
förseningar som följd. Det 
som förmodligen bidrar till 
problemen för Lila Express 
är de nya anslutningarna och 
körfälten till och från Gö-

tatunneln, som håller på att 
trimmas in. 

På Västtrafik lovar vi att 
jobba på att detta ska lösas så 
fort som möjligt, så att Lila 
Express kan hålla tidtabellen 
även på eftermiddagen.

Västtrafik
Gunnel Hammar

Informatör i Göteborgsområdet

Det blev stor oro i 
Hålanda när vi läste 
protokollet efter 

Barn- och ungdomsnämn-
den decembersammanträde. 
Hålanda förskola skall läggas 
ner efter 16 års verksamhet 
på orten och full besättning 
med både barn och personal.

Vad vi förstår ett enigt 
beslut, vilket smärtar mig 
djupt. Punkten på protokol-
let som avser Hålanda för-
skola är punkt fem och den 
finns inte med i reservatio-
nen. Kan det vara så att re-
servationerna är fel ställ-
da eller fel uppfattade? Det 
kan väl inte vara så att allian-
sen svalde de argument som 
lades på bordet? Eller är det 
så att den prislapp som redo-
visades var så orimligt hög 
att man var tvungen att säga 
ja till förslaget att lägga ner 

Hålanda förskola?
Hur som helst, den prislapp 
jag fått till mig är så hög att 
man skulle kunna bygga ett 
nytt daghem och även få 
pengar över. 

Nä, jag tror orsaken är 
någon annan. Kommunens 
majoritet vill helt enkelt inte 
ha någon förskola i Hålanda. 
Den ligger för långt ifrån en 
centralort. Några utmärkta 
enheter får inte finnas i ut-
kanterna av kommunen. Allt 
skall centraliseras, men alla 
barn och föräldrar är inte 
centraliserade.

Efter en del prat med för-
äldrar anser de att Hålan-
da förskola är en bra enhet 
i kommunen och de önskar 
inget hellre än att den skall 
leva kvar.
Den tänkta omplacering-

en av barn till Alvhem är en 
horribel tanke. Att forsla 
barn morgnar och kväl-
lar under en tid då E45 skall 
byggas om till motorvägsled, 
det är ju förenat med nästan 
livsfara, framförallt kommer 
det att ta onödig tidspillan.

Ärade politiker i denna 
nämnd. Se inte bara på eko-
nomiska kalkyler och fram-
förallt om de inte stämmer 
med verkligheten, utan tänk 
er till hur det skall funge-
ra med barnomsorg även ute 
på landsbygden. Där bor det 
massvis av människor som 
betalar skatt och avgifter. De 
behöver också service.
Rädda förskolan i Hålan-
da. Den är viktig för bygden. 
Barn finns det alltid.

Bengt Englund

Västtrafik svarar på kritiken om Lila Express

Lägg inte ner förskolan 
i Hålanda


