
Kris i Barn- och ungdomsnämnden. Det 
måste det vara. Den står anklagad i 

snart varje ort norr om Nol. Vilket möte 
man än åker på just nu, så är agendan den-
samma, åklagarsidan likaså – och advokaten, 
nämndens ordförande Eje Engstrand (s) – 
är också alltid på plats, denna gång assiste-
rad av ett antal skolledare. Denna veckan var 
brottsplatsen Alvhem. Åklagarsidan, ett 40-
tal upprörda föräldrar, pepprade skolledarna 
med frågor om förslaget att stänga Alvhems-
skolan som skola. En tämligen meningslös 
strategi eftersom skolledarna bara har i upp-
drag att verkställa besluten som Barn- och 
ungdomsnämnden tar. Däremot kunde de ge 
lite svar på hur det eventuellt kan komma att 
bli om förslaget går igenom. 

Någon fällande dom om brott gick inte att 
fastslå, eftersom allt fortfarande bara är ett 
förslag. Åklagarsidan får avvakta.

Istället blev det ånyo, Eje Engstrand (s), 
som fick klä skott. Även han pepprades med 
frågor. Det mesta klarade han i vanlig ord-
ning av att besvara med sakliga argument, 
men även han passade emellanåt på att an-
vända repliken "jag hör vad ni säger, men jag 
har fått ett väldigt tydligt uppdrag av kommun-
styrelsen". Hade jag varit förälder hade jag 
nog också blivit lite trött på att ständigt möta 
alla dessa människor som bara har i uppdrag 
att för någon annan utföra alla "onda" gär-
ningar. 

Åter till sakfrågan. Alvhemsskolan ska bara 
bli avsedd för barnomsorg i framtiden. Idag 
finns där även elever från förskoleklass till 
årskurs 6. Dessa elever ska köras till Skepp-

landa med taxi eller linjebuss. Detta sker 
för att bereda plats för fler barnomsorgsav-
delningar i Alvhem och för att Skepplandas 
skolor har utrymme över för cirka 200 elever. 
Nämndens och förvaltningens uppgift är att 
försöka hitta optimala lösningar att använda 
lokalerna på.

Föräldrarna på åklagarsidan i Alvhem 
anser emellertid att det är hänsynslöst att 
placera en ensam sexåring på en buss till och 
från Skepplanda. När säkra busshållplatser 
inte heller kunde garanteras på mötet, inte 
ens en tidtabell, ansåg åklagaren att ett straff 
måste utdömas. Föräldrarna valde att precis 
som försvaret gjort bara lämna ett förslag 
på straffåtgärd. "Vi kör barnen till Lödöse och 
åsamkar kommunen en kostnad jämförbar med 
vad de tjänar på att stänga skolan i Alvhem". 
Om straffet kommer att utfärdas återstår att 
se.

De som inte är insatta i frågan kan nog 
tycka att föräldrarna överreagerar, att det i 
själva verket inte är så långt till Skepplan-
da med buss. Problemet är bara att det är 
en skara ansatta bybor vi talar om. De har 
förgäves än så länge tagit strid för att få en 
avfart från den nya motorvägen. De kämpar 
för att skapa förutsättningar för ortens enda 
livsmedelsaffär att överleva. Utbyggnadspla-
nerna stannade plötsligt av i Alvhem utan 
något egentligt skäl. De kämpa-
de i 30 år för att få en säker över-
gång över 45:an, när det väl fick en 
gångtunnel så svämmar den över 
så fort det regnar lite för mycket. 
Nu förlorar de snart 
sin skola. Det är klart 
man blir förbannad.
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Årsmöte 
Kristdemokraterna i Ale 

Måndag 12 februari kl 18.30
Plats Blå kyrkan Älvängen 

Servering 
Välkomna!

i Ale

Bohus-Surte vägförening
håller ordinarie 

i Bohus IF:s klubbstuga, Jennylund 
torsdag 15 mars 2007 kl. 18.00.

Ärenden enligt stadgarna.

Motioner till årsmötet skall vara 
Bohus-Surte VF, Ale kommun 

449 80 Alafors, tillhanda senast 
1 mars 2007.

Styrelse- och revisionsberättelse 
samt räkenskaper för 2006 finns 

tillgängliga på Surte bibliotek under 
tiden 1/3 - 15/3 2007. Styrelsen

ÅRSMÖTE 
Nol-Alafors vägförening

håller ordinarie 

i Medborgarhuset, Alafors 
tisdagen den 6 mars 2007 

kl. 19.00.

Ev. reservationer insändes 
senast den 26 februari 2007.

Nol - Alafors Vägförening
Styrelsen

har

ÅRSMÖTE
i Hålanda församlingshem

Måndag den 26 februari kl.18.00
Johan Dahlbeck berättar om 

Pehr Osbeck.
Kaffeservering

Årsmötesförhandlingar

Alla medlemmar och intresserade 
hälsas välkomna!

Styrelsen

Hålanda Röda Korskrets

Dags 
att börja 

motionera?
Låna gångstavar på biblioteket!


