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HÅLANDA. Hålanda får 
behålla sin förskola, 
men driftsformen blir 
en annan.

Ett föräldrakoope-
rativ tar över ansva-
ret och verksamheten 
startar redan den sjätte 
augusti. 

Det framkom på koo-
perativets styrelsemöte 
där lokaltidningen när-
varade i söndags.

Den första maj i år skickade 
föräldrarna in en ansökan till 
Barn- och ungdomsnämn-
den (BUN) om att få starta 
en egen förskola. Det skedde 
efter att nämnden tagit det de-
finitiva beslutet om att stänga 
Hålanda förskola. Många av 
föräldrarna blev upprörda 
och beslöt att ta det i egna 
händer. Efter förhandlingar 
med kommunen har det nu 
gått igenom och föräldrako-
operativets styrelse kunde i 
söndags glatt meddela att den 
nygamla förskolan kan öppna 
den sjätte augusti.

Jätteglada
– Vi är jätteglada att det har 
gått igenom, säger Matz 
Gustafsson, kassör i styrelsen 

efter mötets slut. Han berät-
tar att processen har gått väl-
digt smidigt.

–  Kommunen har stöttat 
oss väldigt bra genom att tala 
om vart vi kunde vända oss för 
att få hjälp, säger han.

Tillsammans är de nu 
41 föräldrar i kooperati-
vet. De har anställt både ny 
och gammal personal till de 
26 barn som skall börja till 
hösten. Själva kommer för-
äldrarna att jobba mellan 12 
och 17 på fredagar för att få 
det hela att gå runt.

Interiör återstår
Det enda som återstår är inköp 
av möbler och annan interiör. 

I övrigt är allting klart.
Namnet på förskolan är 

inte bestämt än och en om-
röstning mellan de tre popu-
läraste namnen skedde under 
mötet; Barnkullen, Skattkam-
maren och Hjältarna

Det vinnande namnet 
kommer att presenteras för 
allmänheten under invigning-
en som styrelsen planerar att 
fira med dunder och brak.

– Jag tycker de är dukti-
ga som har lyckats, säger Eje 
Engstrand (s) ordförande i 
Barn- och ungdomsnämn-
den.

ALMA TRISCHLER

41 föräldrar startar föräldrakooperativ

Ett föräldrakooperativ kommer att ta över ansvaret och verksamheten på Hålanda Förskola 
med start i augusti.

- inte bara ett besök - en upplevelse

Ni hittar oss bakom 
det vita huset 

bredvid Sportlife. 
Parkering och 

entré på baksidan 
(mot älven).

MARKSTEN Återförsäljare för:
NORDFORM (g:a Skanska), HEDA KEYSTONE, 

ST:ERIK samt IDALA MUR

Kvalitetsmarksten från 129:-129:- /m2
(körbar)

Dekorsten, fogsand och kullersten

VI HAR ÖPPET HELA 
SOMMAREN!SOMMAREN!

ÄLVÄNGEN | V. Industriområdet (bredvid Sportlife)

Besök vår hemsida: www.blatunga.se

I vår stenbutik har vi nu över 110 artiklar! 
Allt tillverkat i Älvängen av Svensk natursten

Fabriksförsäljning

Besök sveriges fi naste markutställning!

Öppettider:Öppettider:
Mån-freMån-fre 07-1607-16,, LörLör 1010-1-144

I stenbutiken
Marshallhållare i svensk natursten
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Hålanda förskola blir kvarförskola blir kvar

Välkomna! Lena
Vi fi nns utmed  rv. 45 mellan Nol & ÄLvängen • Tel: 0303-74 96 34
Öppet: Tis-tors 11-18 • Fred 11-16.30 • Lörd 11-15 • Sönd 11-15

Nu säljer jag ut!
30-60% på allt
(Gäller ej beställningsvaror)
Då jag kommer att fl ytta från denna mysiga miljö och 
in till Älvängen med viss del av min verksamhet vill 
jag passa på att tacka alla mina kunder och besökare 
genom åren.
Riktar även ett varmt tack till mina f d hyresvärdar, 
familjerna Brunbäck. Framför allt till Arne som ställde 
upp och höll i ordning och fi xade om något krånglade.
Butiken kommer att fi nnas kvar på 
nuvarande ställe t o m 2007-08-31. Stängt

Midsommarafton
& Midsommardagen

GRATTIS 
MAMMA!

(Lisbeth Ullman)

Du är

världens
bästa

60-åring!
Alla kramar 
från dina söner!


