
Februari brukar vara en lugn månad. 
Vi har sällan tryckt fler än 32 sidor i 
löneveckan tidigare. I år, detta ma-

kalösa 2007, som redan har omfattat tåo-
peration och gipsad arm, slår vi alla tiders 
rekord – håll till godo med 48 sidors läs-
ning.
Det mesta handlar som tidigare veckor om 
skolan, men nu ebbar nog debatten snart ut för 
i veckan sammanträdde arbetsutskottet i Barn- 
och ungdomsnämnden. Det blev inte ens en 
reservation, samtliga verkade överens om att 
det är sammanslagningens väg Ale ska gå. Med 
större enheter finns det bättre förutsättningar 
att erbjuda alla elever den hjälp de är i behov av. 
På de stora skolorna kommer det att finnas spe-
ciallärare och elevvårdsteam. Det hade inte varit 
möjligt på de mindre skolorna. Jag har faktiskt 
till sist fastnat för parollen; "Hellre personal än 
lokal". Både och hade varit det bästa, men verk-
ligheten ser inte ut så. Jag har i veckan fått en 
väldigt tydlig bild av situationen, när det gäller 
Ales skolor. Den bilden säger mig att det är tufft 
på alla nivåer, både som elev och som lärare. 
Men jag känner också väldigt tydligt att det 
finns en ambition att försöka göra det bättre.
I Ale väljer man nu att ta bort ett antal små en-
heter; Hålanda förskola, Alvhemsskolan, Starr-
kärrsskolan och Alaforsskolan. Målet är nu att 
försöka samla resurser till ett antal större en-
heter. I detta fall blir det till Alboskolan och 
Garnvindan i Skepplanda samt till Himlasko-
lan i Alafors. Där ska eleverna erbjudas en kva-
litativ bra skola. Om lärartätheten kan bli den 
utlovade och att speciallärare inte sparas bort så 

kan det nog bli bra på sikt.
Jag håller med om att lärare behöver kollegor 
för att utvecklas och för att lösa problem. Den 
möjligheten är ju kraftigt begränsad på mindre 
enheter. I mina ögon är skolan en sak, försko-
lan en annan.

Att kommunen nu, i en mycket pressad 
ekonomisk situation, väljer att stänga försko-
lan i Hålanda är självfallet olyckligt för bygden. 
Den sista kommunala servicen som fanns är ett 
minne blott – om inte – Hålandaborna tar ini-
tiativ till ett föräldrakooperativ. Engagemanget 
finns, det har vinterns alla krismöten visat. Det 
skulle kunna vara ett sätt att behålla förskolan 
som säkert är en nyckel till fortsatt utbyggnad 
på landsbygden.
Å andra sidan sett spelar det inte så stor roll var 
du bor i Ale. Du erbjuds ändå ingen kommunal 
barnomsorg om du ställer dig i kön nu. Samt-
liga förskolor är fulla och först till hösten kan 
det bli aktuellt med nya platser. Det är ingen bra 
reklam vi gör för våra nya kommuninvånare – 
och de är många. Knappt 400 flyttade in i fjol. 
En del av dem räknade kallt med att det fanns 
barnomsorg – och en del räknade kanske med 
att få vänta de avtalade fyra månaderna. Däre-
mot räknade de knappast med att få 
vänta mer än ett halvår. Det här är 
nackdelen med expansion och ny-
byggnation, det flyttar in fler män-
niskor också. Det är inte bara hus-
kroppar...
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ÅRSMÖTE
Fredag 2 mars kl 19.00

i Skepplanda Bygdegård

• Årsmötesförhandlingar
• Den kända radiorösten 
   från skaraborg Claes Astin
   visar bilder och kåserar om 
   ”När dara länger säk”

Välkomna!Lagerförsäljning!
JUST NU: Mängder av nya fina tyger!

1000-tals tyger 20:-/m Stilfull heminredning
Fina kläder för stora och små
Moderiktiga sammetsgardiner 

Exklusivt linne 60-70:-/m Paneler fr 20:-/m

Panelvagnar 30:-/par Sve. möbeltyg 50:-/m

Överkast och plädar!
Öppet mån-fre 10-19, Lör-sön 10-16

Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-10337

Neova villapellets
Snabba leveranser

En pall = Fritt hemkört
Tel. 0520-66 05 57 eller 0736-78 74 34

AL Service & Försäljning AB

Nol-Alafors vägförening
håller ordinarie 

i Medborgarhuset, Alafors 
tisdagen den 6 mars 2007 

kl. 19.00.

Ev. motioner insändes senast 
den 26 februari 2007.

Nol - Alafors Vägförening
Styrelsen

Norra Nödinge 
Vägförening

håller

Tisdag 13 mars kl 18.30
Bygdegården, Nödinge

Ärende enligt stadgarna.
Motioner till årsmötet skall vara 

Norra Nödinge Vägförening 
tillhanda senast 12 mars 2007.

Styrelse- och revisionsberättelse samt 
räkenskaper för 2006 jämte styrelsens 

förslag till budget 2007 finns 
tillgängliga på Nödinge bibliotek

under tiden 27/2 - 13/3 2007.

ÅRSMÖTE

 

inbjuder till

ÅRSMÖTE
tisdagen den  6 mars 2007  

kl. 19.00 i Glasbruksmuséet

Årsmötesförhandlingar
Beslut om nya stadgar

- Vi bjuder på kaffe -
- Lotterier -

Välkomna!
Styrelsen
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BRUKSONGAR
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