
Protesterna har varit omfattande allt 
från förslaget/beslutet blev känt strax 
före årsskiftet. Normalt sett brukar 

folkstormar vara ganska effektiva motme-
del, men inte denna gång. Barn- och ung-
domsnämnden tog i onsdags beslut om att 
genomföra de föreslagna åtgärderna i cen-
trala och norra skolområdet. Beslutet lär 
säkert bli historiskt i de berörda delarna, 
eftersom verksamheterna haft stor bety-
delse där. Däremot blir det inte roligare 
bara för att vi kommer att minnas dem. Nu 
tror jag inte någon tycker att det var några 
direkt roliga beslut som togs, oavsett par-
tifärg, likt förbaskat var det nog nödvän-
digt. Flera halvfulla lokaler är dyrare än en 
större välfylld. Det är ganska logiskt, sen 
kan det alltid diskuteras vilka lokaler som 
ska fyllas och vilka som ska avvecklas. I det 
norra fallet var det nog trots allt ganska 
enkelt. Det är bara i Skepplanda som det 
finns plats för både skolbarn från Alvhem 
och Hålanda. Frågan man ändå ställer sig 
är; får inte barnomsorgen lov att kosta nå-
gonting? Kommer det alltid att vara den 
lägsta kostnaden som eftersträvas, i alla av-
seenden? För Hålanda som samhälle hade 
det självklart varit väldigt mycket värt att 
få ha kvar sin sista kommunala service, för-
skolan. Det påverkar värdet på orten – och 
säkert också huspriserna. Ur den aspekten 
kan jag förstå att 1368 namnunderskrifter 
lämnades in från Hålanda intresseförening 
dagen för nämndsammanträdet.

Nu är beslutet taget och om ett par år är 
det med största sannolikhet en del av var-
dagen att lämna och hämta barn i Skepp-
landa.

I Alvhem är striden formellt över, men 
ändå inte. Föräldrarna tänker överklaga be-
slutet till Länsrätten, men där har de väl-
digt liten chans att få gehör. Däremot har de 
redan fått gehör från andra sidan kommun-
gränsen. Tingberggsskolan i Lödöse välkom-
nar nu alla Alvhemsbarn. Deras öppna famn 
gläder självfallet inte Ale kommun. Det inne-
bär att delar av besparingen istället byts mot 
kostnader för barn som väljer skola eller för-
skola i en annan kommun. Att skolan numera 
rör sig på en fri marknad, där konkurrens från 
friskolor men också från andra kommunala 
skolor blir än en gång påtagligt.

I förra veckans tidning publicerade vi en 
artikel om folkpartiets förslag till skriftli-
ga omdömen i ordning och reda. Den ba-
serades dels på tre intervjuer med rektorer 
i Ale dels på informella samtal med lärare 
och skolledare. Vi ansåg oss ha tillräckligt 
på fötterna för att använda rub-
riken "Svalt intresse för betyg 
i ordning och reda". Att sedan 
intresset kanske är större natio-
nellt är en annan historia. I Ale 
som motionen omfattar är in-
tresset svalt. 
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Välkomna till 

SKTFs
ÅRSMÖTE

tisdagen den 27 mars
kl 18.15 i cafeterian,
kommunhuset, Ledet

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar
• Nyval och omval av styrelse m.m.
• Information från SKTFs 
 ombudsman Joakim Järrebring
• Förtäring
• Närvarolotteri

Anmälan senast den 19 mars till: 
Lena 3361 eller Anita 3577

POTATIS - ÄPPLEN - SYLT
King E, Asterix, Hertha, Snöboll, Gul 

Mandel. 5 och 25 kg säck. Morötter, lök, 
Fodermorötter, solrosfrö. Hemkokt 

hjortron-, lingon-, blåbärs- och tranbärssylt, 
60-65%bärhalt. Säljes från lastbil

Lördag 17/3:
Nol vid BJ:s godislager 13.30, Älvängen vid
vägkrogen 14.00, Lödöse P muséet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15.00. 
Nästa tur om 5 veckor. Tel. 0708-26 61 34

Årsmöte

Torsdag 15 mars kl 18.30
Musiksalen, Ale Gymnasium

Efter årsmötet kommer den välkände 

trollhätteprofi len Anders Bohlin att 

närmare presentera årets jubilar 

Carl von Linné

Alla hjärtligt välkomna!

Alla bybor hälsas välkomna!
-Styrelsen

Kilanda Byalag har

ÅRSMÖTE
 söndag 25 mars, kl 17.00

i Kilanda skola

Vi börjar med information om 
grannsamverkan av Lotti Klug och 
avslutar med sedvanligt årsmöte.

Lokal
utefter 45:an mellan Nödingeutefter 45:an mellan Nödinge 
och Älvängen önskas hyra avoch Älvängen önskas hyra av 
seriös och driftig person.seriös och driftig person.
Tel. 070-60 65 471Tel. 070-60 65 471

TRIVSELTRÄFF
Medborgarhuset, Ledet

Torsdag 15 mars kl. 16.00

Musik & allsång med 
Nääs Dragspelsgrupp, 

kaff e med tilltugg, lotterier.

Hjärtligt välkomna
Kulturgruppen

Ale
Norra

Ingen tidning?
Maila oss.

ingentidning@alekuriren.se
Uppge namn, adress och 

telefonnummer till aktuell adress.
Eller ring Svensk Direktreklam: 0522-68 11 00

Orkar du 
inte läsa?

Låna en ljudbok 
på biblioteket istället

– Men knappast roligare för det


