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NÖDINGE. Storgårdens 
förskola.

Det blir namnet på 
den nya förskola som 
byggs i Nödinge och ska 
stå klar den 1 februari 
nästa år.

I måndags togs första 
spadtaget av förvalt-
ningschef Annika Sjö-
berg, tillsammans med 
blivande brukare.

Behovet av platser inom barn-
omsorgen är mycket stort i 
Nödinge. Av den anledningen 
var det ett efterlängtat första 
spadtag som togs i veckan.

– I februari skall bygget 
vara klart och inflyttning 
sker därefter omgående. Vi 
kommer att ha plats för 75-
80 barn och tanken är att vi 

ska ha två yngre- och två äld-
reavdelningar, säger Annika 
Sjöberg.

20 miljoner
Den nya förskolan kommer 
att bli nästan identisk med 
Mor Annas Förskola i Ala-
fors. Ritningarna har modifie-
rats en aning, men i övrigt är 
prototypen densamma. Pro-
jektkostnaden är beräknad till 
20 miljoner kronor och som 
huvudentreprenör för arbetet 
har anlitats LA Entreprenad. 
Det är samma företag som 
utför utbyggnaden av Bohus-
skolan.

– Storgårdens försko-
la kommer att bli ett ener-
gisnålt hus. Uppvärmning 
kommer att ske med hjälp av 
fjärrvärme och energianvänd-
ningen ska begränsas så att det 

ligger i linje med kommunens 
Agenda 21-arbete, säger Nils 
Brazée, som är projekt- och 
byggledare på GF Konsult 
AB.

I NÖDINGE
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

I måndags togs första spadtaget för Storgårdens förskola i 
Nödinge. Barn- och ungdomsförvaltningens chef, Annika Sjö-
berg, fick hjälp av en blivande brukare, lille Anton, att sätta 
spaden i jorden.

Nils Brazée, projekt- och byggledare, Runar Elverlind, fast-
ighetschef Ale kommun, och Anders Orrlöv, LA Entreprenad, 
framför platsen där den nya förskolan skall byggas.

Ny förskola byggs i Nödingedinge

STARRKÄRR. På Starr-
kärrsskolan blir årets 
skolavslutning inte 
vilken som helst. 

Det blir den sista, 
åtminstone på ett tag, 
eftersom verksamheten 
nu styrs om i det cen-
trala skolområdet.

Från och med den 6 
augusti kommer Starr-
kärrsskolan fungera 
som en förskola med 
plats för 50 barn.

Barn- och ungdomsnämn-
dens beslut att stänga Ala-
forsskolan och Starrkärrssko-
lan väckte starka reaktioner 

och protester. Nu verkar det 
som om den största upprörd-
heten har lagt sig och telefo-
nen ringer inte lika frekvent 
hos rektor Anna Berndts-
son.

– Det finns säkert föräld-
rar som fortfarande är besvik-
na. Självklart är det tråkigt att 
vi inte kan ha någon skola här, 
men samtidigt är det roligt att 
det blir en annan verksamhet 
så att detta vackra hus slipper 
stå tomt. Det känner jag som 
väldigt positivt, säger Anna 
Berndtsson.

Starrkärrs Förskola 
kommer att ha plats för 50 
barn i åldern 1-5 år. Riktigt 
så många kommer dock inte 

att finnas inskrivna när verk-
samheten startas upp första 
veckan i augusti.

– Vi räknar med att det 
ska vara 35-40 barn en bit 
in på terminen, säger Anna 
Berndtsson.

Anpassning
Just nu pågår arbetet med att 
anpassa skolgården till den 
nya verksamheten. Säkerhe-
ten prioriteras och av den an-
ledningen har ett nytt staket 
satts upp runt hela området.

– Nästa steg blir att finsli-
pa utemiljön. Lekställning-
en som finns idag är anpassad 
för äldre barn och behöver 
därför ersättas med en annan. 

Dessutom kommer sandlå-
dan att byggas ut, säger Anna 
Berndtsson och fortsätter:

– Inomhus krävs bara en 
mindre ombyggnad. Ett klass-
rum ska göras om så att vi kan 
få till stånd ett skötrum och ett 
vilorum för barnen.

Det möter inga hinder 
att planera en förskola i 
en sådan gammal fastighet 
som skolhuset i Starrkärr 
ändå är?
– Nej, det blir ingen sämre 
förskola bara för att det är 
en gammal fastighet. Det är 
visserligen två våningar, men 
tanken är att de minsta barnen 
ska vistas största delen av 
dagen på bottenvåningen.

Är personalfrågan löst?
– Till största delen är den löst. 

Totalt kommer det att bli 8-
10 personal inklusive kök och 
städ.

I måndags hölls ett infor-
mationsmöte för föräldrar 
som anmält sitt intresse för 
Starrkärrs Förskola och för 
dem som fått plats via den 
kommunala kölistan.

– Vi presenterade det ar-
betssätt som kommer att till-
lämpas och besökarna gavs 
även möjlighet att träffa delar 
av personalen. Dessutom fick 
de chansen att kika runt i loka-
lerna, avslutar Anna Berndts-
son.

JONAS ANDERSSON

– Förskola startas upp i augusti

Skola blir förskola. Starrkärrsskolan byter inriktning och rektor Anna Berndtsson kommer i 
framtiden att få se yngre barn leka på skolgården.

Ny verksamhet planerasaneras i Starrkärrsskolan i Starrkärrsskolan
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– Första spadtaget togs i måndagsmåndags


