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Köpa företag
istället för att starta nytt?
Att köpa ett företag som är igång kan var den bästa och snabbaste vägen att bli egen företagare. 
Med det fi nns en hel del frågor du behöver ha svar på. 
Hur söker man objekt? Vilka fallgropar fi nns? Hur förhandlar man? Hur fi nansierar man 
förvärvet?

ALMI Företagspartner Väst anordnar, i samarbete med Ale Kommun och Ale Utveckling

INFORMATIONSTRÄFF
om att köpa företag med en översikt över de förberedelser som behöver göras – från att söka, 
analysera och värdera objekt till att fi nansiera och att skriva affärsplan.

ALMI-konsulter informerar och svarar på frågor. Möjlighet fi nns till individuella samtal.

Anmälan och mer information: Jerry Brattåsen, 0303-330 277
eller jerry.brattasen@ale.se

Onsdag 18 april kl 16-18
Gula paviljongen, Kommunhuset Alafors

www.vast.almi.se 

Ale kommuns näringslivsbolag

Frän kritik på Starrkärrs ortsmöte
STARRKÄRR. Ämnet för 
vårens ortsutvecklings-
möte i Starrkärr var 
givet.

Barn- och ungdoms-
nämndens ordförande, 
Eje Engstrand (s), fick 
ännu en gång försvara 
förändringarna inom 
skola och barnomsorg 
i det centrala skolom-
rådet.

Kritiken var frän och 
saklig – Ejes svar var 
mindre detaljrika, efter-
som förvaltningens 
sakkunskap saknades i 
lokalen.

Vårens första ortsutvecklings-
möte hölls i Starrkärrs bygde-
gård. På grund av att mötet 
krockade med ett skolråd var 
endast tolv ortsbor närvaran-
de. De var däremot desto mer 
laddade.

Förändringarna i det cen-
trala skolområdet i höst inne-
bär att Starrkärrsskolan blir 
ren förskola för barn 0-5 år. 
Från förskoleklass och uppåt 
är det Himlaskolan i Alafors 
som gäller.

Ortsbornas irritation bott-
nade främst i att det inte var 
första gången de tvingades 
byta förskola. En förälder 
berättade att hennes son fått 
byta tre gånger på ett halvår.

– Jag skulle vilja veta om 
förvaltningen har gjort någon 

barnkonsekvensanalys av för-
ändringarna? Om ni följer 
barnkonventionen, som ni 
säger att ni gör, då ska det 
finnas en sådan.

Eje Engstrand svarade svä-
vande på frågan, men erkände 
till sist att han inte tagit del av 
någon sådan.

– Däremot litar jag fullt på 
att vår kompetenta förvalt-
ning har gjort de konsekvens-
analyser som krävts.

0-9-skola
En annan förälder ville ha reda 
på om beslutet att göra Him-
laskolan till en 0-9 skola verk-
ligen är så klokt med tanke på 
vägutbyggnaden och skolans 
övriga standard.

– Jag har själv varit kritisk 
till att ha 0-9-skolor, men i 
jämförelse med att ha skolor 
med knappa lärarresurser så 
har jag hellre en stor skola 
med bra lärartäthet. Det får 
vi nu. Förändringarna inne-
bär besparingar på cirka 3 mil-
joner om året, det motsvarar 
sex lärartjänster, svarade Eng-
strand.

Som väntat kom en hel 
del detaljfrågor om enskil-
da barn. Eftersom Eje Eng-
strand var ensam represen-
tant – och dessutom politiker 
– kunde dessa frågor inte dryf-
tas på ett vettigt sätt. Vilka och 
var olika barn och pedagoger 
ska placeras är inte klart.

Oron är hur som helst 
stor för att barn på avdel-
ningen Linden i Alaforssko-
lan ska splittras och spridas 
ut till avdelningar där det 
finns plats.  Ett skräckscena-
rio, enligt flera mötesdeltaga-
re, vore att barnen tvångsför-
flyttas till Starrkärrs förskola 
för att nästa år flyttas till Him-
laskolan.

– Du måste förstå att vi 
känner oss överkörda. Ni talar 
aldrig med oss föräldrar innan 
ni fattar några beslut. Är detta 
trygghet för våra barn, att 
tvingas flytta tre gånger på 
ett halvår eller som vi hörde 
här ännu värre, sex gånger på 
ett år. Hur vore det med lite 
långsiktig planering?

– Jag kan bara beklaga att ni 
känner det så, men vi hoppas 
att med den nya organisatio-
nen ska dessa problem vara 
över. Himlaskolan får en till-
räcklig kapacitet för underla-
get och Starrkärrsskolans ut-
rymmen kommer att räcka för 
att fungera som en bra försko-
la för 0-5-åringar, summerade 
Eje Engstrand.

Planeringsfel
Rolf Gustavsson (s), miljö- 
och byggnämndens ordföran-
de, tog på sig ansvar.

– Tyvärr är det vårt fel 
att Eje är i blåsväder. Vi har 
vaknat försent och inte hängt 
med i planeringen av barn-

omsorg. Där det byggs bo-
städer måste det också finnas 
en plan för hur barnomsor-
gen ska lösas. Det har vi varit 
dåliga på hittills. 

När någon i salen yttrade 
att; "nu vet vi i alla fall hur 
vi ska rösta nästa gång", tap-
pade Engstrand fokus. Plöts-
ligt tog han initiativ till en 
politisk debatt. Han riktade 
sig till ortsutvecklingsmötets 
vice ordförande Sune Rydén 
(kd), då han förklarade för 
mötesdeltagarna att besluten 
som han nu är ute och berät-
tar om är förankrade i en enig 
kommunstyrelse och ett enigt 
kommunfullmäktige.

En upprörd och förvånad 
Sune Rydén tyckte att Engs-
trand skulle avbryta sitt anfö-
rande och påpekade att orts-
möten inte är ett forum för 
politiska debatter.

Mötets ordförande, Catha-
rina Eliasson (s), hade svårt 
att tygla Engstrand som plöts-
ligt verkade ha tröttnat på att 
stå ensam som måltavla.

Först när Sune Rydén 
ilsket reste sig upp, tog på 
sig jackan och var på väg att 
lämna bordet dämpades at-
tacken.

Det var osmakligt och 
hörde definitivt inte hemma 
på ortsmötet. Till och med 

publiken uttryckte sitt miss-
nöje både med att det blev 
för mycket politik, men också 
mot att Sune Rydén inte fått 
en rimlig chans att svara.

Egentligen borde han 
aldrig tänkt tanken att göra 
det. Klokaste vägen hade varit 
vägen ut. 

Den dagen ortsutveck-
lingsmötena blir politiska de-
battforum, den dagen har vi 
fördärvat ett strålande försök 
till dialog mellan kommun 
och ortsbor...

– Och kvällen var nära att urarta

I STARRKÄRR

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Sune Rydén (kd), vice ordförande för ortsmötet i Starrkärr, var nära att lämna lokalen då han 
ansåg att det inte var ett forum för den politiska debatt som Eje Engstrand ville föra. Cathari-
na Eliasson (s) lyckades till sist få ordning i salen och mötet kunde fortsätta.


