
Kära nån! Jag har aldrig pratat om tår 
tidigare, men den här veckan har jag 
pratat så mycket om min stortå och 

tår i allmänhet att jag är helt matt. Mejlen har 
gått varm och den ena tårhistorien har varit 
värre än den andra. Plötsligt var en knapp-
nål i stortån en väldigt blek historia och det 
är jag tacksam för... Tack alla som hört av sig, 
det har trots allt varit en rolig dialog – om än 
något annorlunda...

Strax före, eller rättare sagt, strax efter denna 
tidnings pressläggning höll Hålanda samhäl-
le ett krismöte med Barn- och ungdomsnämn-
dens ordförande, Eje Engstrand (s), angående 
nedläggningen av ortens förskola. Mötet lock-
ade drygt 60 åhörare till församlingshemmet – 
fantastiskt! Särskilt med tanke på att alla inte 
var föräldrar. Vissa var där bara för att uttrycka 
sin sympati i sann demokratisk anda. Eftersom 
denna tidning trycks natten till fredag är det 
ett under att vi har med en rapport från mötet. 
Att alla detaljer inte finns med hoppas jag ni 
har överseende med.

Hålandaborna är med all rätt förbannade 
över att förskolan ska stängas. Det är den sista 
kommunala servicen som nu tas bort. Barn- och 
ungdomsnämndens argument är starka, efter-
som de har en haltande budget och ett krav på 
sig att minska de fasta kostnaderna i vilka loka-
ler ligger. Att fasa in fler barn på ett och samma 
ställe innebär självklart besparingar, det förstår 
jag med, men samtidigt förstår jag också Johan 
Dahlbäcks (Hålandabo) motlägg om att kostna-
derna kommer senare. Den lilla förskolan i Hå-
landa skapar harmoniska och trygga barn, vilka 
är värdefulla och billiga i framtiden. Detta har 
nämnden däremot inte råd att ta hänsyn till.

Som tidningsman ska man undvika att ta ställ-
ning, vilket jag inte heller tänker göra Däremot 
kan man fundera. Barn- och ungdomsnämn-
den sparar på omorganisationen som innebär 
att Hålanda förskola stängs, cirka 2,4 miljo-
ner kronor. Det är mycket pengar i din och 
min plånbok, men för en stor kommun är det 
inte särskilt anmärkningsvärt. Ale kommun har 
drygt 1,1 miljard att röra sig med, men nu är 
man noga med att peka på att det handlar om 
Barn- och ungdomsnämndens verksamhet – 
och deras uppgift att spara. Jag får en känsla 
av att pengarna finns centralt, inte i Barn- och 
ungdomsnämnden. Det borde gå att avvara 
något annat för att rädda förskolan i Hålan-
da. Det är trots allt en fungerande verksam-
het med 28 barn och fler som står i kö. Hade 
jag varit förälder i Hålanda hade jag också varit 
upprörd. Det är trots allt en av få kommuna-
la serviceenheter som finns kvar och när denna 
läggs ned lär det knappast märkas på skattse-
deln. Om vi alla, vilket är rätt i ett demokratis-
kat samhälle, är med och gemensamt finansie-
rar den offentliga sektor så ska vi också ha rätt 
att ta del av den.

Jag led med Eje Engstrand i torsdagskväll. 
Jag tror nämligen inte att han gillar beslutet, 
men han har ett uppdrag – och det uppdraget 
ger honom inget val – budgeten och ekono-
min måste komma i balans. Frågan 
är bara vilka konsekvenserna blir.
Ryktet säger att kommunledningen 
ska flytta till Ale Torg. Vad kostar 
det? Vad är det plötsligt för fel på 
kommunhuset i Alafors? 
Går det verkligen inte att 
rädda förskolan i Hålan-
da? Jo, det tror jag.

2  |  alekuriren   |   nummer 3  |   vecka 3  |   2007

Per-Anders Klöversjö

Ansvarig  utgivare
perra@alekuriren.se

Möjligt att rädda förskolan

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Besöksadress
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour: 0704-92 35 07

alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka. Sista 
veckan i varje månad ingår hela Lilla Edets 
kommun. Tidningen produceras av Kuriren 
i Väst AB.

Chefredaktör, ansvarig utgivare
Per-Anders Klöversjö

Redaktörer
Per-Anders Klöversjö, 
Jonas Andersson
Allan Larson.

Layout och grafisk produktion
Johan Andréasson, Per-Anders Klöversjö, 
Bernt Sand, Björn Amneskog.

Marknad:
Kent Hylander, 0704-38 52 58
Bernt Sand, 0303-33 37 33

Kontakt
Tel 0303 74 99 40, fax 0303 74 99 45
info@alekuriren.se

Annonsmottagning
Vardagar 8-17 Manusstopp onsdagar kl 12

Upplaga & läsare
Alekuriren, normalvecka: 14 747 ex, 45 000 
läsare. Storupplaga i Lilla Edet, sista veckan 
varje månad: 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tryck
Adargo Press, Göteborg, 2007.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Hemsida www.alekuriren.se

E-post info@alekuriren.se

Distribution
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

Utebliven tidning?
Ring SDR, tel 0522-68 11 00
Allt återgivande av text, bilder och 
annonser utan tidningens medgivande är 
förbjudet.

 

STORMRÖJNING
Kör ut timmer och 

vindfällen med traktor 
och skogskärra.

Ring Viktor 

0733-240 276

POTATIS - ÄPPLEN - SYLT
King E, Asterix, Hertha, Snöboll, Gul 

Mandel. 5 och 25 kg säck. Morötter, lök, 
Fodermorötter, solrosfrö. Hemkokt 

hjortron-, lingon-, jordgubbs- och tranbärs-
sylt, 60-65%bärhalt. Säljes från lastbil

Lördag 27/1:
Nol vid BJ:s godislager 13.30, Älvängen vid
vägkrogen 14.00, Lödöse P muséet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15.00. 
Nästa tur om 4 veckor. Tel. 0708-26 61 34

Centern i Ale
Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

Tel. 0303-74 85 98
Distriktskansliet tel. 0521-618 10

välkomna!

HÅLANDA
C o C-kvinnor håller

ÅRSMÖTE
måndagen den 5/2 19.00
hos Karin o Håkan Persson

Osakullen
Alla medlemmar och 
intresserade hälsas  

/Styrelsen

VUXNA och UNGDOMAR
Måndagar: Start 22/1
Vattengympa 19:45-20:25 Fri simning 20:25-20:35
Vatten-Aerobic 20:35-21:15
Skepplanda simhall Ledare: Marie Jaanson

Tisdagar: Start 23/1
Motionsgymnastik Medel 
Garnvindeskolan 19:30-20:30 Ledare: Anna Lorentsson

Torsdagar: Start 25/1
Motionsgymnastik:Medel
Hålanda Bygdegård 19:00-20:00
Yoga inspirerat pass med avslappning
Hålanda Bygdegård 20:00- 20:30 Ledare: Anna 
Lorentsson 

Söndagar: Start 28/1
Motionsgymnastik Medel
Hålanda Bygdegård 19:00-20:00 Ledare: Anki Olsson 

Kostnad: Vuxna och ungdomar 350 kr per termin. 
Ni har möjlighet att välja fritt ur våra aktiviteter under 
veckan.Ingen föranmälan, kom i god tid för inskrivning.

BARNGYMNASTIKEN
Måndagar: Start 22/1
Barn 4-6 år i Hålanda Bygdegård 
kl:18:15- 19:00 
Ledare: Mari-Louise Nilsson  
Kostnad: Barn 4-6 år 100 kr per termin

ROLIG GYMNASTIK OCH LEKAR 
Tisdagar:  Start 23/1
Grupp 1 7-9 år 17:15-18:15
Grupp 2 9-12 år 18:15-19:15 
Garnvindeskolan Skepplanda
Ledare: Lillemor Prambrant

Kostnad:   Barn 7-12 år 150 kr per ter-
min. Ingen föranmälan kom i god tid för 
inskrivning. 12 gånger per termin.
Frågor Kristina 0520-668154

Hålanda Sim & Trim Våren 2007

Nya och gamla medlemmar 
hälsas välkomna.

SPF
Alebygden

ÅRSMÖTE
onsdagen den 7 feb, kl. 15.00

Hotell Älvängen.
Årsmötesförhandlingar. Motioner skall 

lämnas till styrelsen senast 24 jan.
Årsavgiften kan betalas vid årsmötet.

Alva, Uno och S.Gunnar 
Vänersborg underhåller. 

Välkomna!

Styrelsen!

Starrkärrs församling söker

Församlingshems-Församlingshems-
värdinna/städ värdinna/städ 
11 tim/vecka 11 tim/vecka 

till Starrkärrs församlingshem

Läs mer om tjänsten på:

www.mittiale.sewww.mittiale.se
Upplysningar lämnas av 
adm.chef Tony Karlsson

0303-332665

STARRKÄRRS PASTORATSTARRKÄRRS PASTORAT
ALAFORS - KILANDA - NOL - STARRKÄRR - ÄLVÄNGEN

www.mittiale.se – 0303-332660

LEDIGA TJÄNSTER


