
Jag vill förstärka Thomas 
Fredmans, Legosvets, 
slutsats om att det måste 

finnas  felskrivningar i Ale 
kommuns Vision 2020!

” En föredömlig samver-

kan mellan näringslivets ak-
törer och kommunen har 

resulterat i starkare företag 
och fler arbetstillfällen. Kom-
munen har hög beredskap när 
det gäller att erbjuda mark för 

byggnation för såväl fö-
retag som enskilda.” 

Men vilka företag/företagare 
kommer att söka sig till Ale 
om man fortsätter på den in-
slagna vägen?

Visionen handlar visserli-
gen om 2020 men då måste 
man börja NU! Så är dock 
icke fallet!      

Legosvets i Nol tvingas, 

som bekant,  lägga ner efter 
det att kommunen ( läs: So-
cialdemokraterna, Vänster-
partiet och Miljöpartiet ) har 
brutit sitt löfte om    ersätt-
ningskostnader för flytt pga 
vägbyggnationen.

Ale Taxi har tvingats säga 
upp 10 anställda pga att de 

förlorade upphandlingen av 
färdtjänstresorna. Jag är defi-
nitivt inte emot upphandling-
ar men man måste se till kva-
liteten inte bara priset! Och 
vi måste värna våra ”egna” fö-
retagare!

Utan färdtjänsten kommer 
det kanske inte att finnas un-

derlag för att ha kvar taxi i 
kommunen utan hela företa-
get försvinner.

Vilket/vilka företag ska 
man fälla härnäst?

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet liberalerna Ale
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Som lärare och mamma 
till två, snart tre, små 
barn, läser jag med fasa 

om politikernas fundering-
ar kring skolverksamheten 
i det centrala skolområdet. 
Naiv som jag var, trodde jag 
efter att politikerna i förra 
nedläggningssvängen hade 
bestämt sig att hålla vad de 
lovat och låta Starrkärrsko-
lan vara kvar, en liten mysig 
skola som jag trodde att 
mina barn skulle få gå i. 

I AleKuriren nr 5 läser jag 
att Starrkärrskolan helt och 
hållet ska bli förskola, Ala-
forsskolan ska läggas ned 
samt att alla små barn i åld-
rarna 6 till 12 år ska flyttas 
till Himlaskolan. Detta kan 
jag inte, varken som mamma 
eller som lärare, låta bli att 
reagera på. Det kan väl inte 
finnas någon, förutom våra 
politiker, som kan anse att en 
stor skola med elever från 6 
till 16 år, som ligger inklämd 
alldeles bredvid E45, är en 
bra miljö för små barn? 

Enligt uppgifterna i Ale-
kuriren så kommer det att 
gå ungefär 200 elever i Ahla-
fors Fria skola från och med 
hösten 2007, om det fortfa-
rande gäller skolår 4 till 9, 
så ger detta i runda släng-
ar drygt 30 elever per skolår, 
det vill säga en dryg klass. 
Gäller det från 6-årsverk-
samheten och uppåt ger det 
ungefär 20 elever per ålders-
grupp, det vill säga en lagom 
stor klass.

Att låta Starrkärrskolan 
bli en renodlad förskola på 

grund av att det råder brist 
på platser inom barnomsor-
gen, är för mig helt godtag-
bart. Mina barn kommer att 
åka skolbuss till skolan ändå, 
och då spelar det ingen roll 
om de åker till Starrkärr 
eller till Alafors. (Observe-
ra; inte Ledet.) Låt då Starr-
kärrskolan vara en förskola 
en lång tid framöver. Det är 
bara att beklaga de stackars 
barn som har kommit i kläm 
och som har blivit tvångsför-
flyttade till Starrkärr för ett 
halvår. (Ja, just det, tvångs-
förflyttade inom den så kallade 
barnomsorgen där föräldrarna 
så vackert får hem en blankett 
där de kan välja vilken försko-
la de vill ha sina barn på. Val-
frihet och barnomsorg? Snara-
re tvång och kortsiktig barn-
förvaring…) Att barnan-
talet kommer att öka, och 
därmed behovet av barnom-
sorg, under de närmaste åren 
råder det inget tvivel om. I 
GP, så sent som den 6 febru-
ari kunde man på förstasi-
dan läsa om en rådande ”ba-
byboom” som förväntas fort-
sätta under ett par år fram-
över.

Låt de små barnen i skol-
åren F till 4 gå kvar i den 
charmiga, rustika och fram-
förallt mindre Alaforsskolan. 
Även här finns det en försko-
leavdelning som startade upp 
hösten 2006, låt även denna 
förskoleavdelning få finnas 
kvar här. Blir det tomma lo-
kaler över? Toppen! Som 
lärare vet jag hur underbart 
det är när det finns tomma 
lokaler över som man kan 
använda som rum till olika 

projekt och teman, grupp-
rum eller liknande. Med 
andra ord, det kommer helt 
enkelt att bli bättre förut-
sättningar för lärarna att be-
driva en god undervisning.

När det gäller Himla-
skolan i Ledet, så tolkar jag 
det som att det även här 
kommer att bli tomma lo-
kaler och övertaliga lärare. 
Om man läser Ale kommuns 
egen ”Be-
folknings-
prognos, Ale 
kommun 
2006-2011” 
från Sam-
hällspla-
neringsav-
delningen, 
skulle Him-
laskolan hösten 2007, med 
alla elever från skolår F till 
9, bli en skola med runt 700 
barn och ungdomar. Om 
det försvinner som förut-
spått, 200 elever till frisko-
lan, är det ändå en relativt 
stor skola. Det är en gigan-
tisk skola för barn i 6-, 7- 8- 
eller 9-årsåldern. Om 20-
talet elever från varje skolår 
på högstadiet försvinner till 
friskolan, borde detta ge un-
gefär fem lagom stora, han-
terbara klasser i varje skolår.
 
I GP kunde man den 8 fe-
bruari läsa ett debattinlägg 
om att det inte ska sparas på 
skolan och den 7 februari 
kunde man läsa om ”Otryg-
ga ungdomar bakom flera 
bränder”. För vad leder 
en stor skola till? Jo, själv-
klart till en större otrygghet 
för både elever och lärare! 

Vilket i sin tur leder till 
en sämre lärandemiljö och 
sämre undervisning.

På mellanstadiet i Himla-
skolan borde elevtappet leda 
till att ett par klasser försvin-
ner och/eller även här blir 
mindre och mer hanterba-
ra. Jag kan förstå att här kan 
bli tomma lokaler ”över”.  
Vad jag förstår så spenderar 
kommunen varje år massvis 

av pengar 
på att köpa 
in under-
visnings-
platser från 
andra kom-
muner till 
högfung-
erande 
barn inom 

autismspektrumet. Om 
det då kommer att finnas 
tomma lokaler och övertali-
ga lärare, varför inte använ-
da dessa frigjorda resurser 
till att skapa små undervis-
ningsenheter där dessa barn 
kan få sina behov tillgodo-
sedda och få en möjlighet 
till undervisning i hemkom-
munen? Dessutom borde 
det bli billigare för kommu-
nen att undervisa dessa barn 
”hemma” än att frakta dem 
till andra kommuner? Varför 
inte passa på, att med färre 
elever, ta chansen och ta till 
vara på möjligheten att er-
bjuda en bra undervisning is-
tället för att spara in ännu 
mer och att göra skolan till 
det sämre?

Dessutom stod det att 
läsa i Alekuriren om hur 
trångbodda tjänstemännen 

i kommunkontoret var, och 
det talades om en eventu-
ell flytt till Nödinge. En flytt 
till Nödinge borde vara täm-
ligen dyr. Om det nu blir 
tomma och kostsamma loka-
ler i Himlaskolan, varför kan 
inte kommunen använda sig 
av dessa istället för att flytta. 
Jag har själv gått i Ledetsko-
lan som Himlaskolan hette 
i slutet av 80-talet. På den 
tiden förfogade kommunen 
över en del av de lokaler som 
högstadiet nu använder sig 
av. Det gick alldeles utmärkt 
då, varför inte nu?

Jag börjar faktiskt undra 
om våra politiker helt enkelt 
är för dumma för att se kon-
sekvenserna av sina egna 
beslut. Hade inte politiker-
na beslutat om åtstramning-
ar och besparingar inom 
skolan, utan erbjudit en 
bra och trygg och framfö-
rallt långsiktig planering av 
både barnomsorg och skola, 
hade många föräldrar tro-
ligtvis inte känt ett behov av 
att vända sig till en frisko-
la. Eller som i Alvhems fall, 
till en annan kommun. Vi 
föräldrar vill ju inget hellre 
än att våra barn ska ha det 
så bra som möjligt, med en 
trygg uppväxt och en bra 
skola. 

Att skylla alla problem 
på en friskola är att försöka 
vända blickarna från de verk-
liga problem som uppen-
barligen finns inom skolan. 
Eller har föräldrar och barn 
fel? Är dagens kommunala 
skola felfri?

Anna Dahlin 

Dags att se konsekvenserna av sina egna beslut?

>> Att skylla alla problem 
på en friskola är att för-

söka vända blickarna från 
de verkliga problemen 

som uppenbarligen finns 
inom skolan. <<

Inget straff 
för onykter 
bilist som 
krockade
Måndagen den 29 januari 
vid 22-tiden kom jag köran-
de från 45:an, svängde av vid 
ljussignalerna i Nödinge och 
körde Norra Kilanda vägen. 
Vid höjd med Lidl kom det en 
bil körande rakt mot mig, på 
fel sida av vägen. Jag blinkade 
med helljuset utan reaktion. 
Som tur var hann jag sakta ner 
och förmodligen stanna helt 
när den andra bilen körde på 
min vänstra sida. Bilarna fast-
nade i varandra, men den 
andra föraren bara gasade på 
och kom loss. Föraren körde 
därifrån med en gång. 

Jag blev både chockad och 
rädd, men ringde 112 med en 
gång. Det kom två polisbilar 
och som tur var tog de föraren 
på Ale Torg. Jag lämnade re-
dogörelse till polisen och detta 
gjorde även ett vittne. Föraren 
i den andra bilen fick blåsa på 
plats (positivt) och fick sedan 
åka med till polisstationen. 
Bärgaren kom och hämta-
de min bil och körde den till 
verkstaden. Det tar cirka en 
månad att laga min bil.

Igår fick jag ett brev från 
polisen där det stod att ”För-
undersökningen nedlägges. 
Gärningen förväntas ej leda 
till fällande dom”.

Hur kan en bilist få köra 
onykter, köra vårdslöst, köra 
på en bil, smita från platsen 
och inte få något straff för 
detta?

Som tur var så blev det 
”bara” plåtskador denna gång, 
men tänkt om det hade varit 
mitt på dagen med fullt av folk 
ute.

Chockad påkörd bilist

ÅRSSTÄMMA
Måndag 19 mars kl 19.00
Dagcentralen, Älvängen

Studieförbundet Vuxenskolan i Ale 
kallar härmed ombud för grund- 

och medlemsorganisationer 
samt inbjuder övriga intresserade 

till ordinarie stämma.

Stämmoförhandlingar finns 
tillgängliga på SV:s expedition 

fr o m 9 mars.

Välkommen

Telefon 0303-74 85 02
Göteborgsvägen 94, Älvängen

E-post: ale@sv.se

Styrelsen

Årsmöte 2007
Lärarförbundet, Ale lokalavdelning, 

inbjuder alla sina medlemmar till årsmöte. 
(Lokalavdelningens och A-kassans)

Måndagen den 12 mars kl.18.30 
i biolokalen, Ledet.

 Program:
 • Fika.
 • Årsmötesförhandlingar.
 • Medlemslotteri.
 • Filmvisning.

Anmäl att du kommer till din fackliga 
företrädare på arbetsplatsen.

För mer information se vår hemsida. 
www.lararforbundet.se/ale

Välkomna!
Styrelsen

LEDIGA TJÄNSTER

Angående felskrivning i Ales vision – visst är det så!


