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HÅLANDA. I söndags 
invigdes Barnkullens 
förskola i Hålanda.

Inget regn i världen 
kunde stoppa firandet.

– Det känns så skönt 
att barnen får vara 
kvar och att vi genom 
ett starkt engage-
mang lyckats skapa 
detta, säger Madeleine 
Thillman, ordförande i 
Hålanda förskola ekono-
misk förening.

Det var dukat till stort invig-
ningskalas i Hålanda i sön-
dags. Dessvärre var vädret 
ämnat för allt annat än ut-
omhusaktiviteter, då regnet 
föll i riklig mängd. Vare sig 
arrangörer eller besökare lät 
sig dock nedslås, humöret var 
på topp hos alla och program-
met genomfördes som plane-
rat. Fiskdamm, poängprome-
nad, ponnyridning och lotte-
ri var aktiviteter som erbjöds 
denna förmiddag.

Invigningstalet av Made-
leine Thillman var snabbt av-
klarat, liksom den efterföljan-
de lycka till-hälsningen från 
Barn- och ungdomsnämn-

dens ordförande, Eje Engs-
trand (s).

– Jag kan väl inte förne-
ka att jag är lite delaktig till 
att vi står här idag, sade Eng-
strand och överlämnade en 
gåva i form av två badtillfäl-
len i Skepplanda simhall.

Munter stämning
Lika muntert som det var i sön-
dags, lika stor var besvikelsen i 
julas när Ale kommun medde-
lade sina planer på att stänga 
Hålanda förskola. Trots ett 
massivt föräldrauppror med 
protestlistor och möten med 
ansvariga politiker var beslu-
tet oåterkalleligt.

– Vi fick det definitiva be-

skedet i mars och då fanns det 
ingen återvändo. Den förste 
april kallade vi till ett stormö-
te med intentionen att starta 
ett kooperativ. Efter det gick 
allting väldigt snabbt. Vi 
trodde inte att vi skulle kunna 
komma igång till hösten utan 
fick ett löfte av kommunen 
att de skulle driva förskola 
till och med den förste ok-
tober. Under sommaren stod 
det dock klart att vi var redo 
att köra igång verksamheten 
första veckan i augusti, säger 
Madeleine Thillman.

God anda
Hålanda förskola, som numera 
bär namnet Barnkullens för- skola, har idag en verksamhet 

som omfattar 28 barn i åldern 
1-6 år och sex personal samt 
en resurstjänst. 

– Inriktningen är densam-
ma som tidigare och det råder 
en väldigt god anda i huset. 
Beslutsvägarna har blivit kor-
tare och det uppfattar alla 
som positivt, säger Madelei-
ne Thillman.

Varför namnet Barnkullens 
förskola?

– Det var en förälder som 
kläckte den idén. Det finns 
en kulle precis bakom dagi-
set, som barnen tycker om att 
leka på. Dessutom kommer ju 
det hela tiden nya barnkullar, 
så vi tyckte att namnet var väl-
digt passande, avslutar Made-

leine Thillman.

JONAS ANDERSSON

– Glädjen stor hos både barn och föräldrar 

Ordföranden i Hålanda för-
skola ekonomiska förening, 
Madeleine Thillman.

Den kooperativa förskolan i Hålanda bär namnet Barnkullen.

Balonger i massor steg till skyn som en symbol på att Barnkullens förskola i Hålanda invigts.

Barnkullens förskola 
invigdes i Hålandades i Hålanda

Sam, 2 år, tyckte att invig-
ningstårtan smakade för-
träffligt.

Imse, vimse spindel…. Förskolebarnen i Hålanda bjöd på musikunderhållning dagen till ära.

Varvet, Lödöse 0520-661 800 • Öppet Vard 16-19, Lörd 11-15

SNART...SNART...
halloween

Specialbutiken förSpecialbutiken för 
maskerad. Välj mellanmaskerad. Välj mellan 
hundratals olika kläderhundratals olika kläder 

och accessoarer!och accessoarer!

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:-


