
HÅLANDA. Ensam är 
stark.

Trots att det var 60 
mot 1 så satt Barn- och 
ungdomsnämndens ord-
förande, Eje Engstrand 
(s), stadigt vid bordet.

Han vacklade inte en 
sekund på beslutet att 
stänga Hålanda för-
skola.

Hålanda hade kallat in till stor-
möte i församlingshemmet i 
torsdagskväll. På dagordning-
en stod nedläggningen av Hå-
landa förskola. Särskilt inbju-
den var Barn- och ungdoms-
nämndens ordförande Eje 
Engstrand som hade sällskap 
av områdeschef Lena-Maria 
Winberg. Parterna träffades 
för tre veckor sedan och då fick 
Engstrand ett antal frågor med 
sig hem att besvara. Eje hade 
läst på läxan.

– Vi gör en besparing på 
närmare 2,4 miljoner genom 
att stänga förskolan i Hålanda. 
Det är fakta som jag inte kan 
bortse från, eftersom mitt upp-
drag från kommunstyrelsen är 
att minska nämndens fasta lo-
kalkostnader.

Mötets ordförande, Len-
nart Lundgren, krävde dock 
med all rätt en mer detaljerad 
utläggning av vad de 2,4 miljo-
nerna egentligen innehöll.

– Det mesta är lönekostna-
der som försvinner när vi ef-
fektiviserar. Dessutom blir vi av 

med en hyreskostnad, även om 
den inte är så stor, svarade Eje 
Engstrand.

Tanken är att skapa fler 
barnomsorgsavdelningar i 
Alvhem och flytta deras skole-
lever till Skepplanda. En åtgärd 
som inte Hålandaföräldrarna 
vill bidra till.

– Vi har en väl fungerande 
förskola här, varför ska vi drab-
bas för att det är problem på 
andra platser, undrade en upp-
retad förälder.

– För att jag måste se till hel-
heten, påtalade Engstrand och 
fortsatte:

– Det här är inget beslut 
som nämnden har tagit för att 
"jävlas" med Hålanda. Vi är 
tvingade.

Lena-Maria Winberg för-

säkrade att ingen personal 
kommer att sägas upp.

– Det finns plats i organisa-
tionen Ale kommun. Vi har en 
naturlig rörlighet med många 
naturliga avgångar. Ingen 
kommer att bli uppsagd.

Nedläggningen av förskolan 
i Hålanda är enligt Engstrand 
ett måste för att frigöra pengar 
till personal.

– Vi kan inte betala tillräck-
ligt många händer i barnom-
sorgen om vi ska betala för en 
massa halvfulla lokaler.

Kommunalråd, Jan Skog 
(m), dök också upp på mötet 
och startade en politisk debatt 
med Engstrand.

– Nämnden har fått pengar 
i flera år för att omstrukturera 
sin verksamhet, men har inte 

gjort något, därför blev det 
panik nu och då tvingas man 
till drastiska beslut, sa Skog.

Engstrand var märkbart ir-
riterad över påhoppet.

– Du vet lika väl som jag att 
vi har genomfört mängder av 
förändringar och du står dess-
utom bakom beslutet att stänga 
förskolan.

Den nya Barn- och ung-
domsnämnden ska om sex 
veckor anta en ny budget 
efter de nya förutsättningar-
na. Kommunstyrelsen tillsköt 
i veckan ytterligare tre miljo-
ner till nämnden.

Mötet krävde att den nya 
nämnden ska göra en seriös 
prövning av beslutet, vilket 
Engstrand lovade.
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Har du koll på 
dina rättigheter?
Hos oss får du bra konsumentråd!

Nu också för dig i Ale kommun.

Vi ger utbildning i konsumenträtt till skolor,
företag, föreningar och organisationer, gör
marknadskontroller och medverkar i en rad pro-
jekt och evenemang som rör vår konsumtion. 

• Ring våra konsumentrådgivare 
tel 031-61 15 15, mån-tors kl 9-12.

• Titta på vår hemsida, 
www.konsument.goteborg.se 

• Skicka e-post till 
info@konsument.goteborg.se

• Besök oss på Postgatan 16 i Göteborg.
Receptionen öppen mån-fre kl 08.30-16.30.
Lunchstängt kl 12-13.

Välkommen till 
Konsument Göteborg 

Som konsument kan du inte vara expert på allt. Därför finns vi.
Har du frågor inför ett köp eller klagomål på sådant du redan köpt?

Fråga oss – och vi svarar. 
Vi ger dig råd i konsumentfrågor som t.ex. boende, internet/teletjänster,
bilköp, försäkringar, resor och reklam.

Alebo!

Tomas Johansson, Göteborgs Spårvägar, Tomas Berggren, 
Vakna-projektet, Ingvar Janebrink, Ale-Surte BK, Tomas 
Olesen, bussvärd, Agneta Lindfors, Ale-Surte BK och Tyrone 
Hansson, Vakna-fonden ser till att Ales ungdomar återigen 
får gratis skrdskobuss till Jennylund.

Skridskobuss 
startar upp igen
BOHUS. Jennylunds 
isbana ligger avlägset 
för många.

På onsdag kommer 
den närmare igen.

Då rullar återigen 
skridskobussen gratis 
genom Ale kommun.

– Det känns jättekul att vi kan 
ordna detta igen. Med tanke 
på förra årets succé så är vi 
säkra på att satsningen slår väl 
ut även i år, säger Vakna-pro-
jektets, Tomas Berggren.
För att möjliggöra fria buss-
resor till och från Jennylund 
finns ett antal medarrangö-
rer. En av dem är naturligtvis 
Göteborgs spårvägar som till 
en mycket låg kostnad står för 
såväl buss som förare.

– Det känns väldigt bra 
att vi får vara med i ett sånt 
här projekt. Jag kan bara tala 
för min egen grabb som har 
frågat flera gånger om det blir 
någon skridskobuss i år. Det 
är verkligen uppskattat, säger 
Tomas Johansson på Göte-
borgs spårvägar.

Bussen utgår från Alvhem 
och stannar sedan på samtliga 
orter. Föräldrar ombedes att 
förse barnen med mössa och 
vantar. Skridskor är bra, men 
inte nödvändigt.

– Nej, det finns även här för 
utlåning, säger Agneta Lind-
fors på Ale-Surte BK som 
också står bakom bussen.

På onsdag rullar den igen. 
Passa på att åka med.
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Meningslösa protester?
– Nej, Hålanda har inte gett upp hoppet om förskolan

Hålanda församlingshem var fyllt till bristningsgränsen när Barn- och ungdomsnämndens 
ordförande Eje Engstrand (s) kom tillbaka för att besvara frågor Hålanda förskola.


