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LILLA EDET. Älvkullen blir 
nytt kommunhus.

Det var ett av de inrikt-
ningsbeslut som fattades när 
kommunstyrelsen höll sam-
manträde i veckan.

– En flytt kan bli verklighet 
om cirka två år, säger kom-
munalrådet Bjarne Färjhage 
(c).

I tisdags och onsdags hade kommun-
styrelsens ledamöter och ersättare, 
tillsammans med kommunens chefs-
tjänstemän, sin första sittning på den 
nya mandatperioden. 

– Vi hade kreativa och bra diskus-
sioner. Mycket kom att handla om 
den vision som vi antog förra året 
och som vi nu har börjat jobba in i 
budgeten för 2007. Det är inte jätte-
lätt att bryta ned visionen till tydliga 
mål, men det arbetet har påbörjats. 
Vi pratade om hur den nya kommun-
styrelsen ska jobba vidare med visio-
nen som grund, ut i nämnderna och 
ut i verksamheten. Det måste vara 
en ständigt levande diskussion, säger 
Bjarne Färjhage och fortsätter:

– Genom att bryta ner visionen i 
respektive verksamhet blir det också 
väldigt tydligt att vi har gemensam-
ma mål. Växtkraft, välbefinnande, 
stolthet och identitet är ledorden 
för vår vision 2020.

Kommunstyrelsesammanträdet i 
veckan kom även att beröra konkre-
ta sakfrågor. Det viktigaste inrikt-
ningsbeslutet var att Älvkullen blir 

framtidens kommunhus.
– Vi vill ha en samlad kommun-

förvaltning och inte som idag då vi 
sitter utspridda lite varstans. Genom 
att flytta till Älvkullen kommer alla 
förvaltningar att sitta under ett och 
samma tak. Det rådde total enighet 
i denna fråga, säger Färjhage.

En flytt lär bli aktuell först om två 
år, men från och med nu ska pro-
cessen hållas levande och kommun-
chefen Johan Fritz fick i uppdrag att 
hålla kommunstyrelsen underrättad 

om hur projektet fortlöper.
– Samtidigt tog vi även ett inrikt-

ningsbeslut gällande Folkets Hus, 
vars gamla del är sliten. Vi vill ha mo-
derna lokaler för konferens, bioverk-
samhet och så vidare. En modernise-
ring behövs därför och bidrag finns 
att söka hos Boverket, förutsatt att 
Lilla Edets kommun bidrar med lika 
mycket pengar, säger Färjhage.

Utvecklingen av Lödöse fortsät-
ter. Kommunen har givit klartecken 
för plantillstånd för en privat explo-

atör, direkt i anslutning till detaljpla-
nen Pingstalund.

– Nu ger vi även plats för privata 
aktörer och det samarbetet välkom-
nar jag. Redan nu får vi en tydlig 
vink om tågstoppets betydelse för 
vår kommun och utvecklingen av 
Lödöse som samhälle, säger Färj-
hage.

Slutligen kan rapporteras att det 
kommer att bli ett samråd med an-
ledning av arbetet med väg 1996 
mellan Nygård och Lödöse.

– Invånare kommer att beröras av 
den vägändring och detaljplanänd-
ring i tätorterna Lödöse och Nygård 
som ska till. Nu får folket chansen att 
tycka till i ärendet, säger Färjhage.

Ett samråd planeras ske inom de 
närmaste tre veckorna.

Fuxernaskolan har internationaliserats
– Deltar i flera utbytesprojekt
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LILLA EDET. Fuxernasko-
lan i Lilla Edet har hastigt 
och lustigt tagit plats på den 
internationella arenan.

Skolan förbereder just nu 
ett utbytesprojekt med Tan-
zania och hade därför besök 
av den tanzaniska projektle-
daren Aquinata Ngatunga i 
förra veckan.

Samtidigt pågår ett euro-
peiskt samarbete som inne-
bär att en turkisk engelsk-
lärare vid namn Dilek Selek 
undervisar i åtta månader 
för högstadieeleverna i cen-
trum.
I och med att Magnus Olsson till-
trädde som områdeschef i höstas 
har fönstret till omvärlden öppnats 
på vid gavel på Fuxernaskolan. Det 
är Olsson som tagit initiativ till ut-
bytesprojektet med Tanzania, som 
ännu så länge är i sin linda.

– Vi har fått pengar från Sida. 
Syftet är att engagera fler svensk-
ar som inte tidigare har erfarenhet 
från biståndsarbete. Projektet är 
riktat mot u-länder. I praktiken går 
det till som så att en svensk repre-
sentant beger sig till Tanzania i två 
veckor för att fördjupa sig i det dag-
liga livet och tvärtom. Just nu sker 
förberedelsebesök, men tanken är 
att vi ska få pengar så att utbyte ska 
kunna ske med 15-20 personer, säger 
Magnus Olsson och fortsätter:

– Grupperna som vi tänker oss är 
lärare, föräldrar, fackliga företräda-

re, politiker och representanter från 
hem- och skolaföreningen. Tidskal-
kylen för det stora utbytet bygger på 
att vi ska kunna ta emot en grupp 
i höst och skicka iväg en grupp till 
Tanzania om ungefär ett år. Det vik-
tiga är att ansökan görs nu.

Vad har den svenska skolan att 
lära av Tanzanias dito?

– Vi har mycket att lära, det hand-
lar inte om att vi rika svenskar ska 
åka ner och visa hur saker och ting 
ska vara. Trots knappa förhållanden 
så finns det ett oerhört engagemang 
kring skolan i Tanzania. Eftersom 
jag i mitt tidigare jobb haft förmå-
nen att besöka Tanzania vet jag att 
man förfogar över många duktiga 
pedagoger. Eleverna och föräldrar-
na är också involverade i skolan på 
ett väldigt positivt sätt. Man har som 
vi brukar kalla en skola mitt i byn 
och det finns en social kontroll som 
hjälper eleverna att hitta rätt, säger 
Magnus Olsson och fortsätter:

– I Tanzania saknar man rinnan-
de vatten, elektricitet, teknisk ut-
rustning och så vidare, men man har 
andra värden som man tar vara på. 
Ömsesidigheten är viktig i det här 
projektet. Vi har saker att bidra med, 
men också saker att lära.

Just nu befinner sig den tanzaniska 
projektledaren Aquinata Ngatunga 
på besök i Lilla Edet. Bland annat 
deltog hon på ett informationsmöte 
i Fuxernaskolans aula i tisdags, där 
intresserade föräldrar kunde anmäla 
sitt intresse för utbytesprojektet.

– Det första som slår mig är att 
ni har det väldigt kallt. Snö är något 
helt nytt för mig, sade Aquinata 
Ngatunga när Alekuriren träffade 
henne efter mötet.

– Jag har blivit väldigt väl omhän-
dertagen. Jag är imponerad över den 
disciplin som eleverna visar och hur 
föräldraråden arbetar. Det är mycket 
som skiljer mot vår skola i Tanzania. 
Skolorna här är väldigt välutrustade 
och att man erbjuder lunch till elev-
erna är bra. Maten är dessutom väl-
digt god, säger Aquinata.

Den 19 februari åker Magnus 
Olsson ner till Tanzania för ytter-
ligare två veckors planering av pro-
jektet. 

Slutligen kan noteras ett annat in-
ternationellt projekt som Fuxerna-
skolan deltar i. Sedan i oktober ar-
betar Dilek Salek från Turkiet som 
engelsklärare på skolan.

– Vi sökte och fick pengar genom 
Comenius Internationella Program-
kontoret. Det innebär att nya språk-
lärare ska arbeta i ett annat land 
under åtta månader. Vi har glädjen 

att ha Delek hos oss, som tillfört en 
oerhörd kvalitet i engelskaundervis-
ningen plus att hon håller språkkurs i 
turkiska på kvällarna. Femton frivil-
liga högstadieelever deltar i kursen 
och i slutet av mars kommer den 
gruppen att åka på studieresa till 
Turkiet för att tränga på djupet vad 
gäller landets, historia, religion och 
så vidare. Att besöka turkiska skolor 
ligger också med som en naturlig 
del i studieresan, avslutar Magnus 
Olsson.
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Fuxernaskolans rektor Magnus Olsson omfamnar sina utländska gäster, Aquinata Ngatunga från Tanzania och 
Dilek Selek från Turkiet. Aquinata fungerar som projektledare för det utbytesprojekt som Fuxernaskolan planerar 
med vänskolor i Tanzania medan Dilek arbetar som engelsklärare i Lilla Edet under åtta månader. 


