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Måndag 12 mars kl 19.00
i Starrkärrs bygdegård

Ärende: 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Efter årsmötet hålls Styrelse- 
Gruppmöte för mars.

Kaffeservering

Alla medlemmar välkomna!

Centerns 
Kommunkrets

ÅRSTÄMMA

Centern i Ale
Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

Tel. 0303-74 85 98
Distriktskansliet tel. 0521-618 10

INBJUDAN TILL ALLMÄNHETEN

Välkomna att lyssna på och diskutera 
infrastruktur (järnväg, tågstation, väg, sjöfart 
etc.) samt planering för bostadsbyggnation och 

utveckling i Lilla Edets kommun.

Inledare är Samhällsbyggnadschef Paul Mäkelä.

Övriga medverkande är bl.a. kommunalråd 
Bjarne Färjhage samt ordföranden i kommunens 

översiktsplanering Lars Ivarsbo.

Vi bjuder på fi ka.

TUNGE BYGDEGÅRD
ONSDAG 7 MARS KL 18.30

Härefter följer årsmötesförhandlingar för 
Centerpartiet i Lilla Edets kommun.

Välkomna hälsar Centerpartiet i Lilla Edets kommun.

www.nodingegk.se  | tel 0303-636 18
e-mail: info@nodingegk.se

Årsmöte
För Nödinge Golfklubbs 

medlemmar
Tisdag 13 mars kl 19.00

Ale gymnasium, Teaterlokalen

Styrelsen hälsar alla

Hjärtligt 
välkomna!

Den nuvarande ned-
rustningen av barn-
omsorgen i Ale är 

sannolikt inte alls baserad på 
panikbeslut. Det är den sit-
tande majoritetens önskan 
om att skapa centraliserade 
barnfabriker som leder fram 
till detta och planen är ytterst 
genomtänkt.

I min enfald trodde jag att 
Barn- och Ungdomsnämnden 
totalt saknade framtidsvisio-
ner, men läser man artikeln 
från Majoritetens presskon-
ferens ser man att kommu-
nens styrande lever i samma 
värld. Deras uttalande får bi-
tarna att falla på plats. Ale 
kommun redovisade förra 
året en vinst, i sammanhang-
et ganska god sådan och ändå 
ger man B&U ett sparkrav på 
15 miljoner, senare nedprutat 
till 12 miljoner kronor.

Besparingarna man nu gör 
handlar inte främst om pengar 
utan det handlar om en plan 
där man skall dränera kom-
munen på ”dyra” ytterområ-
den. 

Kan man minska inflytt-
ningen till Hålanda, Starrkärr 
och andra ytterområden ökar 
vinsten än mer. Då kan man på 
sikt också börja avveckla snö-
röjning, belysning och skol-
skjutsar med hänvisning till 
för svagt underlag. Smart!

Man vill satsa på personal 
i stället för lokaler. Nja, man 
har ju redan under 2006 tagit 
bort så många tjänster inom 
barnomsorgen att hela upp-

lägget redan haltar.
Att man inte vill ta bort 

fler beror sannolikt på att 
skulle man göra det, hade vi 
över huvudtaget ingen barn-
omsorg alls. Sådan är faktiskt 
situationen.

Att kalla det som pågått 
under 2006 och som pågår nu 
för en ”satsning” är en klar 
överdrift.

Att sedan skapa stora för-
skolor för att nå kvalitet, är ett 
skämt så gott som något. Stora 
skolor och grupper skapar 
otrygghet. Det blir den som 
ropar högst som får hjälp och 
uppmärksamhet, det visar i 
stort sett all forskning. Detta 
är att svika de svaga i sam-
hället, men ”någon” måste ju 
offras för centraliseringside-
ologin.

Bitarna faller på plats
I Hålanda har föräldrar till 
barn i förskolan vid ett flertal 
tillfällen fått mycket underliga 
argument till orsaken varför 
skolan skall läggas ner. En 
nödvändig uppdatering av kök 
och ventilation skulle enligt 
ordförande i B&U kosta lika 
mycket som att bygga en helt 
ny skola!? (Alekuriren v51-06 
samt v3-07) 

Vi pratar om 8-10 miljo-
ner kronor. Hålanda Föräld-
ra-och Intressekommitté tog 
in en offert och den landade 
på maxpris 150.000:- för ven-
tilationen, samt en uppskattad 
kostnad 100.000:- för köket! 

Man har också redovi-

sat att omstruktureringen av 
norra skolområdet skulle ge 
en besparing på 2,4 miljoner 
kronor per år. Vid ett möte 
med B&U den 14:e februari 
redovisades den kalkylen, men 
den innehöll kostnader som 
förvisso flyttas från Hålan-
da, men som till största delen 
ändå finns kvar i kommunen. 
Representanterna från Hå-
landa Föräldra-och Intresse-
kommitté gjorde B&U upp-
märksamma på att besparing-
en i bästa fall kan bli 500.000:- 
per år, detta påstående fick stå 
oemotsagt .

Var alltihop en bluff? Tja, 
nämndens ledamöter gick på 
dessa siffror och fattade beslut 
som går helt i linje med av-
rustningen av ytterområdena. 
Bluff eller inte, den gick hem 
i alla fall.

Dåliga argument som 
B&U som inte själva klarar 
av att stå upp för ger mer och 
mer bilden av att det inte är 
B&U som är huvudsaklig bov 
i dramat.

B&U är en bricka i spelet 
och har fått ett stort sparkrav 
som argument att ”utrymma” 
dyra delar av kommunen. Vem 
står näst i tur? Att satsa på Nö-
dinge är på inget sätt fel, men 
gör man det på bekostnad av 
andra delar av kommunen, då 
är man på riktigt fel väg. Se 
till att hela Ale växer. Vi kan ju 
inte luta oss mot att vara ”en 
(stark?) del av Göteborg” i all 
evighet. Egna ben går längst.

Matz Gustafsson, Hålanda

Efter att ha lyssnat på 
områdeschefen för de 
centrala skolområdet 

så blir man ännu mer fun-
dersam. Han pratar om att 
man prioriterar i första hand 
barnens säkerhet och sedan 
trygghet (och sist pedago-
giken). 

Hur kan miljön på Him-
laskolan vara en säker miljö? 
Himlaskolan kommer att 
ligga ca 100 meter från en 
motorväg och ännu närmre 
lokalvägen mellan Alafors 
och Älvängen. Det kommer 

dessutom att vara en bygg-
arbetsplats enligt informatio-
nen på Ale kommuns hemsida 
från 2007 till 2012. Detta kan 
inte vara en bra miljö för barn 
från sex års ålder att varje dag, 
cirka 7-8 timmar, andas in av-
gaser, vägdamm och störas av 
vägbuller och små barn kan 
lätt förirra sig ut på vägen. 

Det finns hälsofarliga par-
tiklar (PM10) som däcken 

sliter loss från vägen (dubb-
däck sliter loss 40 gånger 
mer). 

Åtskilliga studier har 
genom åren visat samban-
den mellan halten av PM10 
i luften och akut ohälsa och 
dödlighet. Fler människor in-
sjuknar och dör i luftvägssjuk-
domar och hjärt- och kärl-
sjukdomar (källa: Vägverket 
www.vv.se). 6-åringar vistas 

dessutom utomhus många 
timmar under en dag då det 
flesta har fritidsverksamhet på 
eftermiddagen.

Hur kan ni i miljöpartiet 
stödja detta förslag? 

Eftersom Himlaskolan 
kräver en omfattande reno-
vering och kommer att reno-
veras och kostnaderna skrivas 
av på 30 år så ser man inget 
slut på tokerierna. En sak 

vet vi och det är att trafiken 
kommer att öka hela tiden (för 
annars hade inte vägen byggts 
ut). 

Eftersom hela Himlasko-
lan ändå måste renoveras 
varför inte bygga en ny och 
säker skola långt från motor-
vägen? Om det nu är som ni 
säger att ni vill satsa på våra 
barn. Ta tillfället i akt och gör 
detta nu när det finns pengar 

över i kommunkassan. Vem 
behöver det bättre än våra 
barn?

Kommunledningen – gör 
nu det enda rätta! Lyssna på 
opinionen, argumenten och 
fakta. Ändra ert beslut. Låt 
Starrkärrsskolan och Alafors-
skolan vara kvar och bygg nytt 
till förskolebarnen. 

Låt åtminstone inte barnen 
vistas hela dagarna bredvid en 
motorväg. 

Starrkärrsföräldrar

Uppfattningen att den 
svenska skolan befin-
ner sig i någon slags 

moraliskt och kunskapsmäs-
sigt fritt fall har sedan valrö-
relsens början närts av alli-
anspartierna, med folkpartis-
ten och före detta officeren 
Jan Björklund i spetsen. Mi-
rakelkuren är tidigare betyg 
och ett omdöme eller betyg i 
ordning och uppförande. 

Folkpartiet i Ale antyder i 
förra veckans Alekuriren att 
landets lärarkår ställer upp 
på beskrivningen ovan, men 
att tidigare riksdagsmajori-
teter har satt käppar i hjulen 
för skolans arbete med att ge 
eleverna arbetsro. Denna bild 
överensstämmer dock inte 
med verkligheten. Lärarnas 
Riksförbund och Lärarför-
bundet, som tillsammans re-
presenterar en stor majoritet 
av den svenska lärarkåren, är 
båda mycket tveksamma till 
ett omdöme eller betyg i ord-

ning och uppförande. Istället 
lyfter de fram ökat förtroen-
de mellan lärare och elev samt 
vikten av att eleverna själva 
inser värdet av ordning och 
reda i skolan som framgångs-
faktorer för att skapa arbets-
ro. Ett ordningsbetyg eller 
omdöme skulle snarare ris-
kera att verka i motsatt rikt-
ning. 

Vi i Miljöpartiet Ale är 
övertygade om att nyckeln 
till ett gott klimat i skolan 
är ömsesidig respekt mellan 
lärare och elever. En respekt 
som även de vuxna i skolan 
måste förtjäna genom att ta 
sin uppgift som kunskaps-
förmedlare på allvar men att 
samtidigt i mötet med elev-
erna värna deras integritet. 
Små arbetslag av pedagoger i 
större enheter med bra elev-
vård ger möjligheter för sko-
lans vuxna att bygga person-
liga relationer med varje elev 
och på det sättet bryta ano-

nymiteten i skolan. Indivi-
duella utvecklingsplaner och 
vid behov åtgärdsprogram ger 
föräldrarna goda verktyg att 
kontinuerligt stämma av hur 
väl deras barn och ungdomar 
når skolans kunskapsmål och 
sociala mål.

Att skapa attraktiva peda-
gogiska miljöer på våra kom-
munala skolor med stort elev-
inflytande både över under-
visningens innehåll och loka-
lernas utseende tror vi är mer 
effektivt för att få eleverna 
att känna ansvar för sin egen 
skolgång och sin skolmiljö än 
hot om dåligt omdöme i ord-
ning och uppförande. Sko-
lans uppgift är att förmedla 
kunskap samt grundläggande 
värden som individens frihet 
och integritet, människors 
lika värde, solidaritet, gene-
rositet och tolerans. Inte att 
disciplinera. 

Miljöpartiet i Ale
Marcus Larsson

Bluffen som gick hem? Nyckeln till gott klimat i 
skolan är ömsesidig respekt

Skola från 6-års ålder vid motorväg?

LRF i Skepplanda-Hålanda protesterar
På LRF:s årsmöte 
uppkom diskussion om 
nedläggningen av för-
skolan i Hålanda och 
skolan i Alvhem. Års-
mötet ställde sig bakom 
ett uttalande:

"LRF som landsbygdsorga-

nisation tycker det är viktigt 
med förskola och skola på 
landsbygden, Hålanda för-
skola och lågstadieskolan i 
Alvhem måste finnas kvar 
och utvecklas istället för av-
vecklas."

LRF 
Skepplanda-Hålanda


