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100:-100:100:--
Det är vi 

som säljer 
bostäder 

i ditt 
område. Hans Götestam

MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN

LANTLIG IDYLL.  ÄLVÄNGEN / KOLLANDA.
Visas söndag 5/11. Boka visningstid!

Röd stuga med vita knutar, ombyggd och tillbyggd 2000 till 
sex rum och kök om ca 100 kvm boarea. Separat garage-
byggnad med snickarbod. Fastigheten är vackert belägen 
på stor, avstyckningsbar naturtomt om 4287 kvm. Pendel-
avstånd både till Kungälv och Alingsås. Pris: 1.500.000 eller 
bud. Mäklare: Hans Götestam, mobil 0708-28 90 29.

0303 - 74 66 90
www.axelssonsfast.se

Linda Johansson

0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

NOL Visas söndag 18/2 boka tid.
Trevlig souterrängvilla byggd 1959, 4-5 rum och kök om 
142 kvm boarea och 38 kvm biarea, belägen på tomt om 
919 kvm. Fastigheten är högt belägen som sista hus i 
lugnt villaoråde, med panoramautsikt över älven.
Pris 1.995.000:- eller bud. Mäklare Hans Götestam
0303-746690  Mobil: 0708289029

Barnfamiljens Önskedröm

Mycket exklusiv 
lägenhet

i Centrala Lödöse
3:a 69 kvm

Helrenoverad 2005 med bl a Ek-kök, 
helkaklat badrum. Delad tvätttstuga, 
tillgång till uteplats och grönområde.

Perfekt för det äldre paret. 
Rökfria och utan husdjur.

Rolf 0735-56 78 09 
alt Stefan 0706-37 35 57

SUPERKLIPP!!

TH-42PV45: 42" HD klar Plasma med senaste G:9 panelteknik. Kristallklar bild 
med mycket bra svärta/kontrast . 8000:1 i kontrasttal. DUBBLA HDMI, 
3 scart, PC-in, Komponentvideo in med mera! 1000 sid textminne! Bordsstativ 
ingår.

* 0% Ränta 6-24 mån. (upplägninskostnad 295:- 
aviavgift 25:- per betalning tillkommer på 
inköpsbeloppet, inköpsmånaden är 
betalningsfri)

Endast

11 990:-
Eller: 559.-/mån(24 mån 0%ränta)*

ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60  EGEN SERVICEVERKSTAD

SENASTE 42" HD-KLARA
PLASMAN FRÅN PANASONIC

SENASTE 42" HD-KLARA
PLASMAN FRÅN PANASONIC

SUPERKLIPP!!I Ale Kuriren läser vi att man skall göra 
Himlaskolan till en F-9-skola som ett 
första alternativ. Under höstens ortsut-

vecklingsmöte talade ni om att det fanns flera 
alternativ till hur centrala skolområdet kan 
komma att förändras, på grund av den tuffa 
budgeten. Du, Eje, sa på ortsutvecklingsmö-
tet i höstas att du inte vill se Himlaskolan som 
en F-9-skola.

Detta ger oss en känsla av att man un-
danhållit hur man sett på saken. Vi föräld-
rar till 5-åringar som flyttade till Starrkärr nu 
den 9 januari blir upprörda hur ni behand-
lar våra barn. Det har bara gått fyra veckor 
sedan de började och barnen har inte fullt ut 
börjat känna sig trygga där än. När vi fick in-
formationen om att flytta våra barn, vilket var 
så sent som i november, talades det inte om 
detta alls till oss föräldrar även då vi frågade. 
Det är skrämmande hur dålig framförhållning 
ni har. Vi kan inte se det annorlunda än att ni 
haft eran ståndpunkt redan när ni flyttade våra 
barn. När ett sådant förslag ligger borde man 
rimligen avstått att flytta våra barn tills man 
gjort klart dessa stora beslut.

Än en gång har man som kommuninvånare 
i Ale kommun blivit besviken på hur våra barn 
behandlas.  Förflyttningar av barn och ständigt 
pågående förändringar i skolan gör det svårt 
för personal att leva upp till ställda krav, uti-
från läroplan och skollag och på dem som pe-
dagoger. Hur skall någon hinna följa upp varje 
enskilt barn, se dess behov och färdigheter, när 
de endast har samma pedagoger i max ett år? 

Tidigare erfarenheter av förändringar i 
skolan gör att vi nu också inser att denna flytt 
är en start på en hel rad organisationsföränd-
ringar vilket drabbar våra barn. Det är än en 
gång inte bara en fysisk flytt av barnen, utan 
det blir än en gång nya pedagoger som skall ta 
hand om våra barn.

Vi ser inte att man lever upp till skollagen 
där det klart och tydligt står att skolan skall 
främja elevernas harmoniska utveckling i en 
trygg miljö. Vi ser det även kränkande då det 
är återkommande samma individer som drab-

bas. Omflyttningar av barn för ett halvår i 
taget skapar inte trygga och harmoniska barn. 
Vi har barn i gruppen, som om detta genom-
förs, får flytta en tredje gång på ett år. Vi över-
väger nu en anmälan till skolverket.

Ert sätt att agera utarmar landsbygden i 
kommunen, denna som ni så stolt visar på 
hemsidan. Det kommer inte att främja barn-
familjer att flytta utanför tätorterna då ni av-
vecklar de positiva fördelar som väger tungt 
vid val av bostadsort. Dessa sår ni river upp nu 
kommer inte att läkas till nästa val.

Kan alla dessa flyttningar och förändringar 
som sker hela tiden verkligen vara ekonomiskt 
försvarbara. Vi kräver att få se budgeten om-
gående för omorganisationen och ett möte för 
att diskutera denna.  

Hoppas du sover gott Eje, för våra barn gör 
det inte.

Arga föräldrar för 5-årsgruppen 
på Starrkärrskolan

Arga föräldrar i Starrkärr
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