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Har du koll på 
dina rättigheter?
Hos oss får du bra konsumentråd!

Nu också för dig i Ale kommun.

Vi ger utbildning i konsumenträtt till skolor,
företag, föreningar och organisationer, gör
marknadskontroller och medverkar i en rad pro-
jekt och evenemang som rör vår konsumtion. 

• Ring våra konsumentrådgivare 
tel 031-61 15 15, mån-tors kl 9-12.

• Titta på vår hemsida, 
www.konsument.goteborg.se 

• Skicka e-post till 
info@konsument.goteborg.se

• Besök oss på Postgatan 16 i Göteborg.
Receptionen öppen mån-fre kl 08.30-16.30.
Lunchstängt kl 12-13.

Välkommen till 
Konsument Göteborg 

Som konsument kan du inte vara expert på allt. Därför finns vi.
Har du frågor inför ett köp eller klagomål på sådant du redan köpt?

Fråga oss – och vi svarar. 
Vi ger dig råd i konsumentfrågor som t.ex. boende, internet/teletjänster,
bilköp, försäkringar, resor och reklam.

Alebo!

ÅRSMÖTE

 Ur dagordningen

 • Sedvanliga årsmötesförhandlingar

 •  Val till uppdrag inom sektion 47

 •  Övriga frågor

Inbjuden årsmötesordförande är Eva Eriksson, 
ny ordförande för Vård & Omsorgsnämnden.

Efter årsmötet ser vi föreställningen
Ingeborg - en sann historia

Vi har 100 stycken biljetter, tag med dina arbetskamrater och 
kom. Först till kvarn gäller. Anmälan till sektionen 

senast måndag 15 mars 2007. 

Välkomna!!
Hälsningar styrelsen sektion 47. 

Tel 0303-330 423 eller 0303-330 273

VÄST

Onsdag 7 mars kl 18.30
Plats: Folkets Hus, Älvängen

Innan valet i höstas fanns 
det många vallöften om 
våra barn och deras för-

skola och skola. Här kommer 
några citat från de socialde-
mokratiska vallöftena: (An-
nonser från Alekuriren).

• ”Barnen kommer främst”
• ”Alla barn i Ale skall er-

bjudas en bra barnomsorg 
med hög kvalité.”

• ”Alla våra skolor skall 
vara bra skolor”

• ”Eleverna skall känna 
trygghet i skolan”

• ”Vi får inte svika barnen!”
• ”Barnen i Ale – trygg 

barndom”
Hur känner ni socialdemo-

krater (och resten av vänstersi-
dan) att ni lever upp till dessa 
vallöften? Att lägga ner skolor 
och flytta barn mellan olika 
skolor och förskolor ger inte 
trygghet för vare sig barn, för-
äldrar eller personal. Ni kan 
bara inte lägga ner våra skolor 
och flytta barnen igen. Vad som 
behövs är att bygga nya försko-
lor och inte anpassa till exempel 
Himlaskolan för mindre skol-
barn och anpassa Starrkärrs-
skolan till förskola, samt alla 
skolgårdar och lekredskap. Vad 
kostar inte detta? Satsa på våra 
barn och låt de små skolorna 
vara kvar och bygg riktiga för-
skolor eftersom ni behöver lo-
kaler till alla nya förskolebarn. 
Det är inte så många år innan 
dagens förskolebarn växer upp 
och behöver skolor att vara i. 
Tänk på att Ale kommuns in-

vånarantal växer hela tiden och 
det kommer att behövas fler 
och fler förskole- och skolplat-
ser. Tänk långsiktigt! 

I valannonserna skrev ni: ”Vi 
socialdemokrater vill ha en skola 
för alla, där alla barn får ta plats 
och synas, där alla får lika möj-
lighet till kunskap och utveck-
ling. Alla ska få samma chans. 
Skolan skall vara en trygg plats 
i barnens liv och vi vill fortsät-
ta utveckla den goda skola som 
vi har idag.” 

Detta låter mycket bra men 
det står inte att 6-åringar skall gå 
på samma skola som 16-åring-
ar och att skolor skall läggas 
ner. Nu får ni faktiskt satsa lite 
pengar på våra barn, det är hög-
konjunktur och kommunen gör 
ju plusresultat! Satsa på barnen 
som ni sa i valkampanjen.

Många Starrkärrsbarn har 
fått flytta och anpassa sig för 
kommunens planer under 
många år och vi ser att ert nya 
förslag kan innebära ännu en 
flytt för våra barn. Har ni ännu 
en gång tänkt att tvångsförflyt-
ta Starrkärrsbarn? Denna gång 
förskolebarn från Mor Annas 
förskola till Starrkärrs försko-
la? 

Är det verkligen rimligt och 
skall barnen fortsätta att flyt-
tas till nya skolor och försko-
lor. Det står i valannonser-
na att: ”När skolans organisa-
tion förändras måste det ske 
med långsiktig planering så 
att barnen känner sig trygga.” 
Hur hänger detta ihop. Har inte 

Starrkärrsbarnen fått flytta till-
räckligt? Låt dem få gå sina fyra 
år i Starrkärrsskolan (från sex-
årsverksamheten  till årskurs 
tre). För det var väl därför som 
femåringarna flyttades upp till 
Starrkärrsskolan i julas, det var 
väl inte för att bara få gå där en 
termin och sedan flyttas igen, 
för om det sades inget till för-
äldrarna. Tänk på vad ni egent-
ligen indirekt lovade – att Starr-
kärrsskolan skulle få vara kvar 
som skola. Precis som sades på 
ortsutvecklingsmötet i oktober 
2006 och på mötet i Starrkärrs 
bygdegård 2005.

Vi hoppas verkligen att ni 
har sagt upp överflödiga loka-
ler i Himlaskolan så att det inte 
belastar Barn- och ungdoms-
nämndens budget för hösten 
2006 och framåt. Låt den trång-
bodda kommunledningen få ta 
över lokalerna. När man får 
höra att kommunledningen 
(tekniska?) inte vill flytta in i 
Himlaskolans lokaler, då undrar 
man. Vad då inte vill, vi vill inte 
heller låta våra små barn vara på 
Himlaskolan och dessutom tror 
vi inte att det är bra för dem. 
Vuxna har alltid val, men det har 
inte barnen när det gäller val av 
skola. Nu får någon tala om för 
de kommunanställda vad som 
gäller. Vi måste också få fråga: 
Hur kan kommunkontorets an-
ställda få växa i antal när för-
skolpersonalen minskar i antal 
trots att barnantalet i barngrup-
perna ökar hela tiden.

Starrkärrsföräldrar

Vallöftena om våra barn 
– vad är de värda?

Insänt


