
Just nu pågår planering-
en inför hösten och sam-
mansättningen av grup-

per i förskola och skola, 
detta är inget som nämndens 
ledamöter deltar i utan det 
görs av personalen i skolom-
rådet.

Brev har gått ut till många 

föräldrar hur de vill göra, 
när detta är klart måste verk-
samheten organiseras. Att ha 
en ensam avdelning (Linden) 
kvar på Alaforsskolan är 
ingen bra lösning, jag utgår 
från att förvaltningen gör 

det bästa av en svår situation.
Kontakta ledningen för 

området om ni vill ha mera 
information.
PS. Jag har försökt att svara på så 
många frågor som möjligt i mina 
insändare, det har varit många brev 

och frågor, övergripande hoppas jag 
att jag förklarat det mesta, om någon 
har frågor om beslutet så återkom 
gärna direkt till mig. Om jag skulle 
ha svarat på allt direkt så hade jag 
behövt en egen upplaga av vår lokal-
tidning. DS.

Eje Engstrand
Ordförande Barn- och ungdom.
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Torsdagen 27 april 2006 träffades för 
tionde gången kontaktgruppen som 
skapats för att befrämja kontakten 
mellan Eka Chemicals i Bohus och de 
kringboende. Dessa representerades 
av Raimo Axelsson, Helge Castell, 
Paulus Tomsic och Noel Thompson. 
Eka Chemicals representerades 
av Göran Andersson och Bengt 
Wigstrand.
Eka Chemicals (Eka) informerade 
om följande aktuella förändringar:
- Ekas personal i kontoret i Rollsbo, 
Kungälv kommer på sikt att fl yttas till 
Bohus. En stor grupp fl yttar under 
sommaren 2006.
- Bohus varv som Eka äger sen 
1992 kommer att saneras avseende 
markföroreningar orsakade av 
den tidigare varvsverksamheten. 
Naturvårdsverket är aktiva i projektet 
och har bla haft samrådsinformation 
med allmänheten i Bohus.
- Eka skall under 2007 bygga ett 
system för dagvattenuppsamling 
och rening.
Bengt informerade om 
rivningsprojektet dvs rivningen 
av byggnader som blivit över sen 
stängningen av klorfabriken 30 
september 2005.
Dagsläget är att alla systemen 
är tömda på kemikalier och att 
processutrustning (celler, pumpar, 
rör mm) har börjat att monteras ner. 
Förorenade delar rengörs i Bohus 
eller skickas till en norsk eller svensk 

avfallsmottagare.
En viktig uppgift är att ha bra kontroll 
så att utsläppen till luft och vatten ej 
blir mer än absolut nödvändigt.
Klorfabrikens personal har minskat 
från 110 till 23 personer.  
Projektet beräknas pågå i ca två år.
Cellhuset besöktes.
Kontaktgruppsprotokollen redovisas 
nu också på Eka Chemicals hemsida, 
www.eka.com  (Välj  Safety, Health, 
Environment och sedan Locations 
and the Environment )

Nästa möte:
Nästa möte blir tisdagen 24 april 
2007 kl 18:30 hos Eka Chemicals i 
Bohus. Vi planerar bl.a. att informera 
om det fortsatta rivningsarbetet. 
Finns bland allmänheten fl er 
intresserade så är också ni välkomna. 
Anmälan till Göran Andersson 
tel 031 587000 vxl. 
Email: goran.andersson@eka.com.

Eka Chemicals informerar om kontaktgrupp

Annons

Eka Chemicals AB, 445 80 Bohus

Tvångsförflyttning av förskolebarn?

Johan Olofson svarar:

Så liten förändring 
som möjligtt

Vi utökar våra
öppettider på
vårt kontor i
Älvängen

Måndag och torsdag  10-18
tisdag, onsdag och fredag  10-15

Tidsbokad rådgivning sker enligt
överenskommelse. Välkommen in.

Efter att ha hört av dig 
på föräldramötet i 
Alafors den 27 mars 

att avdelningen Linden (från 
Alaforsskolan) skall flyttas 
tillbaka till Mor Annas för-
skola som hel avdelning så 
undrar vi vad som kommer 
att hända med våra barn som 
redan går på sina respektive 
avdelningar på Mor Annas 
Förskola. Har ni tänkt att 
tvångsförflytta dem mellan 
avdelningarna eller tvångs-
förflytta dem till Starrkärr?

Vi har fått en förfrågan 
om vi vill flytta våra barn 
till Starrkärrs förkola, som 
skall vara inne senast 10 april 
och semesteranmälning-
arna skall vara tillbaka 11 
april. Vi anser att vi måste 
få en bekräftelse, till exem-

pel 20 april, på att våra barn 
kommer att få gå kvar på 
sina respektive avdelningar 
på Mor Annas förskola. Det 
är ingen information som 
kan skickas ut till barn och 
föräldrar under sommaren.

Om det nu mot all förmo-
dan och alla löften från er 
kommer att tvångsförflyttas 
barn så måste väl kommu-
nen betala för den tjänstle-
dighet under cirka två veckor 
som inskolningen kommer 
att vara, eller?

Oroliga föräldrar 
från Starrkärr

Öppet brev till 
områdeschefen i 
centrala skolområdet

Vår ambition är att så 
få barn som möjligt 
skall beröras av flytt 

mellan avdelningar eller för-
skolor. Så fort vi fått en bild 
av intresset för den plane-
rade förskolan i Starrkärr 
kommer vi att kunna ta ställ-
ning till höstens organisa-

tion. Jag räknar med att vi 
skall kunna diskutera och 
delge Er föräldrar denna in-
formation i god tid före 
sommaren.

Johan Olofson
Områdeschef

Centrala skolområde

Nu gör kommunen det 
igen, eller? Flyttar 
våra barn som om de 

vore spelpjäser. På föräldra-
mötet som kommunen hade 
i tisdags (den 27 mars) så sa 
man att barnen från avdel-
ningen Linden på Alaforssko-
lan skall flyttas som hel grupp 
tillbaka till Mor Annas för-
skola. 

Vi har lyssnat på både 
Johan Olofsson (områdes-
chef centrala skolområdet), 
Anna Berndtsson (rektor för 
Alaforsskolan/Starrkärrssko-
lan) och Eje Engstrand (ord-
förande Barn- och ungdoms-
nämnden) vid ett flertal till-
fällen nu i vår och de har sagt 
att avdelningen Linden skall 
fasas ut från Alaforsskolan allt 
eftersom de flyttas upp till 
sexårsverksamheten. Så sent 
som den 15 mars på ett skol-
rådsmöte för centrala skol-
råden (och även den 6 mars 
på ett skolrådsmöte med alla 
skolrådsrepresentanter från 
kommunens alla förskolor) 
sades detta, men på föräld-
ramötet den 27 mars så var 
detta inte sant längre. 

Nu skall hela gruppen från 
Linden flyttas till Mor Annas 
förskola och den skall inte 

delas, men på Mor Annas för-
skola finns inga lokaler för 
en hel avdelning för där finns 
redan barn på alla avdelning-
ar. Skall nu barnen på Mor 
Annas förskola tvångsför-
flyttas till andra avdelning-
ar där det kommer att finnas 
eventuella lediga platser ef-
tersom kommunen tror att 
många barn kommer att flyt-
tas av föräldrarna till Starr-
kärrs förskola? Tror verkligen 
kommunen att man vill flytta 
barnen till Starrkärrs försko-
la för till exempel ett år, när 
man dessutom inte vet vilka 
pedagoger som skall vara där? 
Kommer kommunen att ännu 
en gång att tvångsförflytta 
Starrkärrsbarnen? Det är inte 
många år sedan de tvångs-
förflyttades från Älvängen 
till Alafors. Så sent som i no-
vember fick Starrkärrsbarnen 
(femåringarna) tvångsförflyt-
tas från och med jullovet, för 
som det har visat sig bara en 
termin till Starrkärrsskolan. 

Så många gånger har vi 
föräldrar och barn fått höra 
att det inte skall bli någon 
tvångsförflyttning men visst 
blir man mycket orolig som 
förälder igen, speciellt nu när 
man fått höra att Linden skall 

flyttas till en full Mor Annas 
förskola och att Linden skall 
få vara kvar som hel avdel-
ning, de skall tydligen ha 
första prioritet. Men alla barn 
som redan går där på sina 
avdelningar. Tänk på dem 
också! Det är inga spelbrick-
or ni har att göra med, det är 
livs levande barn som behöver 
trygghet och det skapas inte 
genom att flytta på dem. Det 
går inte att flytta in en hel 
Lindenavdelning till en för-
skola som inte har tomma lo-
kaler utan att tvångsförflytta 
några barn, eller?

Varför har kommunen 
ingen långsiktighet? Detta 
har efterfrågats vid ett fler-
tal tillfällen. Nu tas beslut på 
beslut, beslut ändras (inom 
så kort period som två veckor 
nu) och allt hastas fram. Hur 
många gånger har vi i vår 
hört att tiden är kort men 
att kommunen hoppas att de 
skall få ordning på alla loka-
ler, utelekplatser, personal 
med mera. 

Det är som vanligt inga ge-
nomtänkta beslut utan de är 
fattade i en hast. Sätt er ner 
och tänk ordentligt och fun-
dera klart innan ni genomför 
några beslut. Det är faktiskt 

levande barn som ni handskas 
med och inte spelpjäser!

Det är jättebra med en för-
skola i Starrkärr för alla nya 
barn och eventuellt barn som 
skall byta från yngre till äld-
regrupp, men låt barnen få 
gå kvar på sina avdelningar 
på Mor Annas tills de är dags 
att byta grupp, inte mitt i (Ett 
yngrebarn är inte ett äldre hur 
tidigt som helst, låt dem vara 
kvar på sin yngregrupp så att 
de hinner få vara stora någon 
gång och flytta inte upp dem 
före 3,5 års ålder). Hur har ni 
tänkt att lösa detta? Tänk på 
hur många gånger ni har lovat 
att inte tvångsförflytta barnen 
igen. Som föräldrar är vi nu jät-
terädda att ett papper kommer 
med posten att just mitt/mina 
barn skall tvångsförflyttas till 
Starrkärr trots att det inte gått 
färdigt på sin avdelning på Mor 
Annas förskola.

För en gångs skull stå för alla 
de vackra orden och tvångsför-
flytta inte något barn! 

Mycket oroliga föräldrar
PS. Eje varför svarar du inte på föräld-
rars inlägg i Alekuriren utan bara på 
andra politikers. Pratar du inte med 
oss ”vanliga” eller? Alekuriren har alla 
artiklar om du inte sparat dem och ta 
och svara på alla frågor är du snäll. DS.

Ejes svar till oroliga föräldrar

Insänt


