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Nu sänker Nu sänker 
vi räntan!vi räntan!

Inget krångel,Inget krångel, 
bara mer pengar över...bara mer pengar över...

2,95%2,95%
Ellesbovägen 172. 

Kungälv  Tel: 0303-24 80 10

E6:an syd Kungälv 2 km parallellt med motorvägen

Linus och Nicklas hälsar er välkomna
 Månd-fred  9-18 lörd 10-15 sönd 11-15

Kom med och vandra den 32:a

eller KortVätttlen. Sön 6:e maj 2007

Du får en fantastiskt naturupplevelse 
kombinerat med nyttig motion

Anmälan görs senast måndag 30 april, via PG 45 26 64-6 
Vättlefjällsvandringen. 70- för vuxna och 35- för f 1991 (Kor-
tVättlen 60- och 30-) Viktigt! ange, för alla startande: 1) Namn, 
2) Adress/Tel (gärna mobil), 3) Födelsedata (år-månad-dag), 4) 
Sträcka (15/25 km) , 5) Startplats (Dammekärr eller Vättlestu-
gan), 6) Vandrat tidigare eller Förstagångsvandrare. Efteranmä-
lan info@vattlefjall.se eller tel 0303-22 99 90 t.o.m. 2:a maj 
samt på vandrings-dagen vid resp. startplats, risk för kö. Avg. 
efteranmälan 100-/50- (KortVättlen 80-/40-) betalas vid start. 
Mer info: www.vattlefjall.se

Välkomna till en härlig dag i Vättlefjäll
Använd gärna stavar på vandringen

Korpen Göteborg, SDF Gunnared, Ale Kommun, 
GOF, Alekurirn, OK Alehof, Kungälvs OK

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

HÅLANDA. Den kommu-
nala förskolan stängs 
till hösten.

Intresset från kom-
munen och Vägverket 
att åtgärda den tra-
fikfarliga timglashåll-
platsen vid kyrkan är 
osynligt.

Men Hålandaborna 
är ett tåligt släkte, alla 
bekymmer till trots är 
stämningen fortsatt 
god i samhället och 
tisdagens ortsmöte 
avslutades med ett 
glatt besked om att 44 
engagerade föräldrar nu 
försöker ta över driften 
av förskolan.

Det var som vanligt ett väl-
besökt ortstutvecklingsmöte 
i Hålanda bygdegård. Ord-
förande Christer Damm 
kunde räkna in ett 40-tal 
åhörare. Inledningsvis rap-
porterades glädjande att Ale 
kommun och Västtrafik iord-
ningställt en ny pendelparke-
ring, ett grusat område söder 
om kyrkan. Det medför att 
kyrkans parkeringsplats som 
på senare år har använts av 
både förskolan och pendlar-
na nu kan återgå till kyrkbe-
sökarna.

Mindre glada var ton-
gångarna runt tillgänglighe-
ten av bredband i Hålanda. 
Utbyggnaden har stannat av 
och mötessekreterare, Jörgen 
Sundén, kunde från Ale kom-
muns sida inte lämna några 
positiva besked.

– Det kommunala engage-
manget i frågan är avslutat. 
Med till största delen statliga 
bidrag har vi byggt ut bred-
bandet i Ale till dagens nivå. 
Nu är det marknadskrafter-
na som styr den fortsatta ut-
vecklingen. Tyvärr, lyckades 
vi från kommunens sida inte 
se till att samtliga fick till-
gång till en snabb uppkopp-
ling. Det fungerar ganska bra 
för alla med 0520-nummer, 

men sämre för er med 0303, 
berättade Sundén.

Däremot kunde ortsbo, 
Rune Erlandsson, fylla i med 
lite mer positiv information.

– Jag har varit i kontakt med 
Gothnet som är Ale kommuns 
leverantör. De kommer att 
bygga ut här i Hålanda så fort 
minst tio har anmält sitt in-
tresse. Jag har en lista hemma 
med sex namn, fyra till så har 
Gothnet det underlag som de 
anser krävs för att förse oss 
med bredband.

Flera av mötesdeltagarna 
uttryckte en vädjan till politi-
kerna att agera i frågan. Alla 
medborgare borde ha rätt till 
bredband. En fråga till kom-
munstyrelsen kommer att for-
muleras från ortsutvecklings-
mötet i Hålanda.

Timglaset
En minst lika kritisk fråga 
är den timglashållplats som 
byggdes för ett antal år sedan 
vid Hålanda kyrka. Refuger-
na är placerade på ett mycket 
ovanligt sätt och inte som 
normalt mitt i vägen. Det vil-
seleder bilisterna och olycks-
tillbuden är många. Än så 
länge är platsen befriad från 
en allvarligare incident, men 
enligt närboende är det bara 
en tidsfråga.

Med anledning av miss-
nöjet med timglaset har Hå-
landaborna försökt uppmärk-
samma såväl kommunen som 
Vägverket om problemet. 
Intresset har varit minst sagt 
svalt.

– Jag har kommit i kon-
takt med kommunens tra-
fikingenjör vid ett tillfäl-
le på nästan fyra månader. 
Innan mötet har jag försökt 
nästan varje dag i två veckor, 
men utan framgång. Vägver-
ket ska vi inte tala om, det är 
helt hopplöst, sa ortsbo Bosse 
Carlsson som är engagerad i 
frågan.

– Vi lyckades få hit Vägver-
ket för ett år sedan och då in-

spekterade vi timglaset. Mitt 
framför ögonen på oss fick de 
se hur en lastbil körde på fel 
sida. Hade han inte gjort det 
hade jag inte stått här idag. 
Efter den upplevelsen trodde 
vi på snabba åtgärder. Vi var 
överens om att så här kan det 
inte se ut, men så i höstas 
blev vi återigen idiotförkla-
rade då Bo Åke Aldebring 
från Vägverket gästade orts-
utvecklingsmötet, förklarade 
Bosse Carlsson för Alekuriren 
i kaffepausen. Han berättade 
också för mötet att Kenneth 
Gustavsson vid den enda 
kontakten i januari erkänt att 
timglaset var en ”snålvariant” 
för att det inte fanns pengar 
och plats.

Enligt uppgift har mark-
ägare vid området dock hela 
tiden hävdat att de gärna 
lämnar erforderlig mark i an-
språk för en trafiksäker lös-
ning.

– Markproblem är en efter-
handskonstruktion, konstate-
rade Carlsson.

Nu är taktiken att fortsät-
ta jaga kommunens trafikin-
genjörer. Ja, de blir snart två 
till antalet.

– Kenneth Gustavsson har 
varit mycket hårt belastad och 
det blir säkert bättre nu när 
förvaltningen anställer ytter-
ligare en, poängterade Jörgen 
Sundén.

Förskolan
Kvällens andra huvudfråga 
var nedläggningen av ortens 
enda förskola. Barn- och ung-
domsnämndens ordförande, 
Eje Engstrand (s), redogjor-

de ännu en gång för bakgrun-
den till beslutet.

– Det är den totalt sett 
bästa lösningen. När antalet 
barn minskar kraftigt i grund-
skolan måste vi hitta effektiva-
re sätt att nyttja våra skolloka-
ler på. Det gör vi genom att 
flytta in förskoleverksamhe-
ten. Lokaler som vi hyr säger 
vi upp för att sänka kostna-
derna. I Skepplanda där an-
talet barn sjunker kraftigt har 
vi stora utrymmen över och 
kan då erbjuda plats för såväl 
skolelever i Alvhem som barn 
i Hålanda förskola, förklarade 
Eje Engstrand.

Förändringarna i norra 
skolområdet skapar förutsätt-
ningar för att använda lärarre-
surserna bättre och bibehålla 
en bra lärartäthet.

Ortsborna delade inte 
Engstrands uppfattning, 
vilket i och för sig inte var 
någon överraskning.

– Det är ett högt pris ni 
betalar. Ni sparar 700 000 
kronor på att stänga Hålanda 
förskola, men förlorar oerhört 
mycket i kvalitet. Verksamhe-
ten är väldigt uppskattad och 
förskolan är egentligen den 
enda kommunala servicen vi 

har kvar. Den är viktig för att 
behålla ortens attraktions-
kraft. Vi vill gärna att barnfa-
miljer fortsätter flytta till Hå-
landa, men det blir svårt nu. 
Efter att ha granskat nämn-
dens siffror kan jag bara kon-
statera att jag tycker att ni 
har fått en för liten budget. 
Det betyder två saker. Ale 
kommun satsar inte på våra 
barn och inte heller på Hå-
landa, sa Johan Dahlbäck.

Och han fick medhåll av – 
Eje Engstrand.

– Eftersom Barn- och ung-
domsnämnden i december 
antog en budget som var ett 
antal miljoner större än vad vi 
blivit tilldelade av kommun-
fullmäktige så är det ju helt 
uppenbart att jag delar den 
uppfattningen. Nu kan jag 
inte ha några synpunkter på 
det för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige har i ef-
terhand givit nämnden bak-
läxa och ett tydligt uppdrag 
att hålla sig inom tilldelad 
ram. Det gör vi nu och det 
får dessa konsekvenser.

Föräldrakooperativ
Mitt i kvällsmörkret tändes 
dock åter ljuset. Matz Gus-

tavsson, en av Hålandas en-
gagerade föräldrar i frågan, 
presenterade planerna på att 
rädda förskolan genom att 
bilda ett föräldrakooperativ.

– Vi är totalt 44 föräldrar 
som har anmält sitt intresse. 1 
april bildade vi Hålanda för-
skola ekonomisk förening. På 
fredag (läs igår) har vi ett möte 
med Barn- och ungdomsför-
valtningen för att utreda för-
utsättningarna. Vi kommer 
att jobba stenhårt för att hinna 
klart till hösten. Jag återkom-
mer med mer information när 
det närmar sig.

Beskedet spred glädje i lo-
kalen och Engstrand lovade 
att nämnden kommer att se 
positivt på initiativet om en 
seriös förening med en kom-
petent driftsansvarig kan ta på 
sig ansvaret.

– Då kan vi tänka oss att 
hålla öppet förskolan till 1 ok-
tober, om det drar ut på tiden 
med tillstånd eller annat.

Slutet gott allting gott!

I HÅLANDA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Hålanda förskola räddas genom bildandet av ett föräldrakooperativ? I så fall kan handikappi-
drottaren, Gunilla Wallengren, fortsätta göra uppskattade besök.

tvingas till tuffa budgetbeslut

Ales mest omdiskuterade 
trafiklösning. Den bygger på 
devisen att "förvirrae trafi-
kanter är säkrare i trafiken".

Förskolan kan tas över av föräldrakooperativ
– Planer presenterades på ortsmötet i Hålanda


