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LILLA EDET. Nya Skolan 
etablerar sig på allvar i 
Lilla Edet.

Till årsskiftet startas 
den planerade förskolan 
upp och nyligen fick 
Nya Skolan klartecken 
från Skolverket att 
starta grundskola i 
kommunen.

– Inledningsvis blir 
det en F-5-skola, säger 
Tony Ekström, vd.

Carina Olsson, tidi-
gare utvecklingsle-
dare i kommunen, har 
anställts som rektor för 
den nya förskolan och 
grundskolan.

Nya Skolan har bedrivit 
verksamhet, F-9 och fritids, i 
Trollhättan sedan 2001. Från 
och med årsskiftet ska man er-
bjuda förskola i centrala Lilla 
Edet, före detta Smultronstäl-
lets lokaler.

– Vi håller som bäst på 
att iordningställa lokalerna 
till starten den andre janu-
ari. Totalt kommer vi att ha 

plats för 40 barn fördelat på 
två avdelningar. Vi märker 
av ett stort intresse från alla 
delar av kommunen, säger 
Tony Ekström.

I våras skickade Nya Skolan 
in en ansökan till Skolverket 
om att få starta grundskola i 
Lilla Edet. Det positiva be-
skedet kom för några veckor 
sedan.

– Eftersom vi bedriver verk-
samhet i Trollhättan kände 
vi till kriterierna väldigt väl. 
Själv såg jag det som en for-
malitet, det fanns ingenting 
som pekade på att Skolver-
ket skulle sätta sig på tvären. 
De ansåg istället att vår an-
sökan var helt komplett med 
färdiga dokument för bland 
annat elevråd, elevhälsa och 
så vidare.

Varför väljer ni att etablera 
i Lilla Edet?

– Vi har i dagsläget ett 30-
tal elever från Lilla Edet som 
åker buss till Trollhättan för 
att få gå hos oss. Förhopp-
ningsvis kommer intresset att 
öka ytterligare nu när vi eta-

blerar oss på orten. Många 
föräldrar gör idag ett aktivt 
skolval och ser det som en in-
vestering för framtiden för 
sina barn.

Hur många elever kommer 
ni att bereda plats för?

– I vår organisation har vi 
arbetslag som har hand om 75 
elever. Vårt koncept bygger 
på en litenhet där alla känner 
alla på skolan och där det finns 
en ömsesidig relation mellan 
elever och lärare, säger Tony 
Ekström och fortsätter:

– Vi tillämpar först till 
kvarn-principen, men givetvis 
garanterar vi plats för de barn 
som går på vår förskola. An-
mälan görs med blankett via 
vår hemsida, det går också bra 
att ringa oss om det är något 
man funderar över.

Bra lokaler
Nya Skolan kommer att be-
driva sin grundskoleverk-
samhet i Arbetsförmedling-
ens före detta lokaler på Gö-
teborgsvägen. Tony Ekström 
är mycket nöjd med uppgö-

relsen som har träffats med 
fastighetsägaren.

– Det är riktigt bra lokaler 
i grunden, med mobila väggar 
och luftkonditionering. Huset 
är så pass nytt att de uppfyl-

ler den kravbild som finns 
för skollokaler. På baksidan 
av huset kommer vi att göra 
i ordning en skolgård. Intil-
liggande ytor ska också ses 
över för hämtning och läm-

ning av elever, avslutar Tony 
Ekström.

Nya Skolan fick positivt besked av Skolverket

Tony Ekström, rektor och vd för Nya Skolan, har fått klartecken från Skolverket att starta 
grundskola i Lilla Edet. En F-5-verksamhet med fritidshem kommer att startas upp hösten 
2008 i före detta Arbetsförmedlingens lokaler.   

I LILLA EDET
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

– Grundskola i före detta Arbetsförmedlingens lokalerlokaler

GÖTEBORG. Mässan 
Hem & Villa arrang-
eras den här helgen 
i Svenska Mässan i 
Göteborg.

Mässan har när-
mare 250 utställare, 
bland andra Lilla Edets 
kommun som finns 
med för andra året.

– I fjol var vi den 
enda kommun som 
fanns representerad 
och för oss blev det 
en stor succé, säger 
kommunalrådet Bjarne 
Färjhage (c).

Hem & Villa pågår under 

fyra dagar, 25-28 oktober. 
Parallellt arrangeras även 
design- och inredningsmäs-
san Hem 2007.

Precis som förra året finns 
Lilla Edets kommun repre-
senterade, men nu i en större 
monter och dessutom till-
sammans med andra aktö-
rer.

– Leifab, Gekå Fastighe-
ter, Snickar Carlsson och 
Thorskogs Slott är våra med-
utställare. Vi jobbar gemen-
samt med näringslivet inom 
en rad olika områden och det 
här är en viktig front, säger 
Bjarne Färjhage.

Lilla Edets kommun fick 
många goda vitsord efter 

fjolårets mässa och hoppas 
på en lika god respons den 
här gången.

– Försäljningen av tomter 
i kommunen ökade efter den 
förra mässan, det var ett kon-
kret resultat som vi kunde se. 
Vi fick också många lovord 
från våra egna kommuninvå-
nare som besökte mässan och 
som tyckte det var roligt att 
se oss på plats. Det är inte 
minst viktigt att våra invå-
nare känner en stolthet över 
den egna kommunen, avslu-
tar Färjhage.

JONAS ANDERSSON

Lilla Edets kommun på 
plats i Svenska Mässan
– Visar upp sig på Hem & Villa

På måndag morgon skall taket lyftas på Gårdahallen i Lödöse. Därefter fortsätter arbetet med 
bandelen, el-installationer och så vidare. Upphandling pågår just nu.

– Projektet går som på räls och vi håller tidsplanen. Det är ett pressat schema, men än så 
länge är vi i fas. Går allt som det ska får vi is i hallen i januari, säger Philippe van Assche i 
Gårdahallens Ekonomiska Förening.

Föreningen letar fortfarande efter en huvudsponsor, som i sådant fall skulle kunna ge namn åt 
den nya arenan.

– Vi har fått några bud, men ännu är inget klart, avslutar Philippe van Assche.
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På måndag får Gårdahallen tak
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HALLOWEEN!HALLOWEEN!

Vi fi nns på varvet i Lödöse och ICA Kvantum i Nödinge t o m lördag.

Göta Älvdalens
Konstnärssektions

HÖSTSALONG
En färgrik utställning

22 konstnärer visar 
måleri, teckning, 

skulptur och textil

14/10 – 2/12
tisdag-söndag kl 11.00-16.00

www.lodosemuseum.se

   Slöjd-
mässa

Lör och sön  3-4 nov kl 10-16
Bjärkehallen, Sollebrunn

(2 stora hallar)

Välkommen att handla hantverks-
julklappar direkt av 85 slöjdare

Föreningen P-länets slöjdare


